
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
(згідно постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 
Комунальний заклад «Рівненська обласна бібліотека для молоді» Рівненської обласної ради, вул. 

Київська, 18, м. Рівне, 33027; код за ЄДРПОУ – 05458927. 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія) ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-11-002250-a. 

 

4.  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:   
Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до 

закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV, Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII, Правилам надання послуги з постачання теплової 

енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2019 р. № 830, Правилам технічної експлуатації 

теплових установок і мереж, затвердженим наказом Міністерства ПтаЕ від 14.02.2007 №71, Правил 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 та інших нормативно-

правових актів України.   

Згідно зведеного переліку суб’єктів природних монополій Приватне підприємство 

"Рівнетеплосервіс" включено до Зведеного переліку суб’єктів природних монополій. 

Розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 14.12.2018 № 920 «Про видачу 

ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» Приватному 

підприємству «Рівнетеплосервіс» були видані ліцензії на провадження таких видів господарської 

діяльності: -виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії; -транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами; -постачання теплової енергії. У зв'язку з відсутністю 

конкуренції з технічних причин КЗ «Рівненська обласна бібліотека для молоді» РОР не має 

можливості здійснювати закупівлю послуг з централізованого постачання теплової енергії в інших 

організаціях. Дані послуги за місцезнаходженням бібліотеки по вул. Київська, 18, можуть бути 

надані лише певним виконавцем, а саме ПП «Рівнетеплосервіс». Інша альтернатива відсутня. Тому, 

враховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (надалі – Закон), що вказує на застосування переговорної процедури якщо 

роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 

господарювання разі відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку. 

 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення: 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до пункту 3 розділу ІІІ 

Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 

(зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших 

нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного 

регулювання цін у відповідній сфері). Очікувана вартість закупівлі товару, щодо якого проводиться 

державне регулювання цін і тарифів, визначається як добуток необхідного обсягу товару та ціни 

(тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою 

формулою: 



ОВрег = V × Цтар, 

де: 

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне 

регулювання цін і тарифів; 

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується; 

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-

правовим актом. 

Очікуване споживання – 48 Гкал.  

Тариф на момент проведення переговорів – 1659,25 грн з ПДВ.  

Загальна вартість предмета закупівлі – 80 000,00 грн з ПДВ (48* 1659,25 = 80 000,00). 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення за КПКВК 

1014030 «Забезпечення дiяльностi бiблiотек» по КЕКВ 2271 - 80 000,00грн.(п’ятдесят тисяч гривень 

00 коп.). 

 

 

 

 

 


