
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі - Постачання теплової енергії 

Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів», Деснянське басейнове управління водних ресурсів (код ЄДРПОУ 

34654458; адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів, Чернігівська область, 14017) інформує про закупівлю 

постачання теплової енергії. 

Постачання теплової енергії шляхом укладення прямого договору передбаченого частиною 7 статті 3 Закону, під 

час закупівлі теплопостачання. Пункт Закону: пункт 2 частини 7 статті 3 ЗУ «Про публічні закупівлі», 

придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є 

меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини 1 статті 3, здійснюється без застосування порядку 

проведення спрощених закупівель, встановленого ЗУ «Про публічні закупівлі», у разі якщо роботи, товари чи 

послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання — відсутність 

конкуренції з технічних причин. 

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності природних 

монополій віднесено, зокрема, постачання теплової енергії. У зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних 

причин на постачання теплової енергії, що може бути надана тільки певним постачальником, прийнято рішення 

про проведення закупівлі шляхом укладення прямого договору з ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», яке включено до 

зведеного переліку суб’єктів природних монополій на території м.Києва, Чернігівської області. 

Закупівля без використання електронної системи «Постачання теплової енергії», за КЕКВ 2271 Оплата 

теплопостачання, код національного класифікатора України ДК 021:2015:09320000-8 - Пара, гаряча вода 

та пов’язана продукція (Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-08-003485-a). 

Закупівля теплової енергії буде здійснюватися згідно тарифів, встановлених Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складовою частиною яких, у тому 

числі, є транспортування теплової енергії. 

Очікуваний обсяг постачання електричної енергії: 52,53 Гкал 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 80 000,00 грн. 

 

Період доставки: до 31 груд. 2021 року. 

 

Місце поставки: Чернігівська область, Деснянське БУВР, адмінбудівля за адресою: просп.Перемоги, 39-А 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам Закону України від 

02.06.2005 № 2633-IV «Про теплопостачання». 

 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Деснянського басейнового 

управління водних ресурсів та прогнозованих обсягів постачання теплової енергії протягом 2021 року. 

 

Закупівля теплової енергії буде здійснюватися згідно тарифів, встановлених Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складовою частиною яких, у тому 

числі, є транспортування теплової енергії. 

 

Для визначення очікуваної вартості використовували формулу середнього арифметичного значення. 

 


