
ОБГРУНТУВАННЯ
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. №1266 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 
2016 р. №710». Рівненський академічний ліцей «Престиж» імені Лілії Котовської Рівненської 
міської ради оприлюднює обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості 
та/або бюджетного призначення предмета закупівлі: Код за ДК 021-2015 09320000-8 - Пара, 
гаряча вода та пов'язана продукція.

Вид процедури: переговорна процедура (скорочена).
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-31-003436-C.
Категорія Замовника -згідно п.З ч.І ст2 ЗУ «Про публічні закупівлі» (юридична особа, яка 

забезпечує потреби держави або територіальної громади)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Необхідність 
проведення закупівлі теплової енергії на 2022 рік зумовлена потребою в забезпеченні 
функціонування закладу. Відповідно до ч.2 ст. 5 Закону України «про природні монополії» 
Антимонопольним комітетом України ведеться зведений перелік суб'єктів природних монополій на 
підставі реєстрів суб'єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що 
формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(https://www.amc.gov.ua) розміщено зведений перелік суб'єктів природних монополій ПП 
«Рівнетеплосервіс» займає монопольне (домінуюче )становище щодо транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами у м. Рівне - закупівля 
(постачання) теплової енергії у гарячій воді/парі. Внаслідок чого, договір про закупівлю товару з 
теплової енергії у гарячій воді/парі буде укладено лише з одним постачальником, а саме з ПП 
«Рівнетеплосервіс».

Умови застосування - відповідно до абзацу четвертого пункту 2 частини другої статті 40 
Закону України «Про публічні закупівлі», якою передбачено проведення переговорної процедури в 
разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 
певним суб'єктом господарювання за наявності одного з таких випадків : відсутність конкуренції з 
технічних причин/

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 
замовника та з урахуванням вимог законодавства

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 652000,00 
грн з ПДВ. Відповідно до пункту 3 розділу III «Методи очікуваної вартості» Примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 р № 275(зі змінами), розрахунок 
очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів 
(відповідно до постанов, наказів, інших нормативно правових актів державної влади, 
уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як 
добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу) затвердженої відповідним нормативно- 
правовим актом.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради №1 від 04.01.2022 р. «Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12.10.2021 р. №97 з 
01.01.2022 р. встановлено тариф на теплову енергію для установ та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету, складає 4226,17 грн/Гкал, з ПДВ.

Кількість, обсяг поставки - 154,2768 Гкал
Тариф - 4226,17 грн з ПДВ.
Вартість предмета закупівлі на 2022 р. Становить: 652000,00 грн з ПДВ.

https://www.amc.gov.ua

