
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(закупівля UA-2020-12-24-005070-a)

1. Назва предмета закупівлі

Теплова енергія (код за ДК 021:2015 -09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція)

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Пункт Закону:

пункт 2 частини 2 статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» — 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.
Обґрунтування:

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні монополії» та п. 7. Розпорядження
Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про затвердження
Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», яким
встановлено, що перелік суб’єктів природних монополій розміщується на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України. На офіційному веб-сайті Антимонопольного
комітету України зазначено зведений перелік суб’єктів природних монополій України,
яким визначено, що ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО" займає монопольне
(домінуюче) становище на ринку транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами в межах Полтавської області.
Постачання теплової енергії для потреб опалення закладів освіти та культури
підпорядкованих Виконавчому комітету Гребінківської міської ради з технічних причин
може відбуватись лише при наявності права доступу до мережі ОКВП ТГ
«Лубнитеплоенерго», яке за відсутності конкуренції є єдиним можливим постачальником
та балансоутримувачем основних засобів на територіях розташування адмінбудівлі. Інша
альтернатива відсутня.
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі: ліцензія №268 від 10.08.2012 року; інформація щодо переліку суб’єктів
природних монополій на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України:
http://www.amc.gov.ua.

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення

Очікувана вартість предмета закупівлі- 695709,00 грн. (шістсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот
дев'ять грн. 00 коп.) з ПДВ, вона передбачена кошторисом установи та змінами до річного
плану закупівель на 2021 рік. Тариф за 1 Гкалл – 1987,74 грн. Заплановано 350 Гкалл. Розмір
бюджетного призначення визначений відповідно до кошторису на 2021 рік, становить
695709.00 грн.


