
Донбаська державна машинобудівна академія 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування замовника: Донбаська державна машинобудівна 

академія. 

1.1. Місцезнаходження замовника: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, 

вул. Академічна, 72. 

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02070789. 

1.3. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин 

предмета закупівлі (лотів): 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов'язана 

продукція (Послуги теплопостачання гуртожитків №1,2,3 ДДМА.) 

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Переговорна процедура 

закупівлі унікальний № UA-2021-01-25-002419-с. Умови застосування 

переговорної процедури закупівлі: на підставі пункту 2 частини 2 статті 40 ЗУ 

«Про публічні закупівлі» (надалі Закон), у зв’язку з об’єктивною відсутністю 

конкуренції з технічних причин щодо постачання предмету закупівлі має бути 

застосована переговорна процедура закупівлі. 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі склала – 1679370,00 грн, з 

ПДВ.  

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом річного 

споживання  послуг з теплопостачання  за попередній календарний 2020 рік. 

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом порівняння 

ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275. При цьому 

розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом державного 

регулювання цін  і тарифів  НКРЕКП за останній період послуг з 

теплопостачання.    

Очікуване споживання теплової енергії на 2021 рік складає - 1100 ГКал. 

Тариф на момент проведення переговорів – 1526,7 грн. 

Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік: 

https://gov.e-tender.ua/tender/naftoprodukti-ta-elektroenergiya/UA-2020-12-31-001160-a-elektrychna-enerhiya-z-uraxuvannyam-vartosti-posluh-z-rozpodilu-elektrychnoyi


1526,70 грн. х 1100 ГКал = 1 679 370,00 грн. 

5. Розмір бюджетного призначення: Заплановано, згідно з кошторисом 

ДДМА на 2021 р. - послуг з теплопостачання  , з ПДВ. 

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів.  

Відповідно до інформації зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 

розміщеного на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 

(http://www.amc.gov.ua), встановлено, що ТОВ Краматорськтеплоенерго 

включено до зведеного переліку суб’єктів природних монополій на території 

м.Краматорська. Інформацією, що міститься у Ліцензійному реєстрі 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, на офіційному вебсайті Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) (http://www.nerc.gov.ua), встановлено, що ТОВ 

Краматорськтеплоенерго має ліцензію на провадження господарської діяльності 

надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. У 

зв’язку з вищевикладеним послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води можуть бути надані виключно ТОВ Краматорськтеплоенерго на 

підставі відсутності конкуренції з технічних причин. Термін постачання послуг на 

теплову енергію з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

 

 

 

Секретар тендерного комітету,            __________________ Ю.І. Бескишка 

провідний економіст               

 

Голова тендерного комітету,      __________________ С.Г. Карнаух  

завідувач кафедри ОПМ 

М.П. 


