Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 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, його категорія: Головне управління статистики в Одеській
області; вул. Польська, 20а, м. Одеса, 65026; код за ЄДРПОУ – 02361819; категорія замовника
– орган державної влади.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного
лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 09320000-8- «Пара, гаряча вода та пов`язана
продукція» (послуги з теплопостачання ДК 021:2015 09323000-9 «Централізоване опалення»)
3.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-15-002327-a.

4.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Відповідно пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі»
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, як виняток у разі відсутності
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір
про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи.
Згідно частини 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» та розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р розміщується на
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http:/ www.amc.gov.ua) послуги з
постачання теплової енергії.
5.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 344 200,00 грн з ПДВ.

6.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

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 нормативноправовим актом.
Очікуване споживання на 2021 рік – 186 Гкал. Тариф на момент проведення
переговорів – 1842,108 грн з ПДВ. Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік – 342632,09
грн з ПДВ (186 * 1842,108 = 342 632,09 ).

