ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 4-1 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: Відокремлений підрозділ «Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО
«Рівненська медична академія» РОР; код за ЄДРПОУ – 25833244; категорія замовника –
комунальний заклад
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):
Лот 1 - Послуга з постачання теплової енергії для потреб опалення навчальних корпусів
ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Лот 2 - Послуга з постачання теплової енергії для потреб опалення гуртожитку
ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-10-006806-a

4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні
характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з
урахуванням вимог нормативних документів у сфері теплопостачання.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення
визначено кошторисом ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська
медична академія» РОР на 2021 рік.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі складає 205500 грн.00 коп. (двісті п’ять тисяч п’ястсот грн.
00 коп.) з ПДВ., в тому числі:
Лот 1 - для навчальних корпусів – 78180 грн з ПДВ (Сімдесят вісім тисяч сто вісімдесят грн. 00
коп.);
Лот 2 - для гуртожитку – 127320 грн з ПДВ (Сто двадцять сім тисяч триста двадцять грн. 00
коп).

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмету
закупівлі розрахована виходячи із загальної площі приміщень, яку необхідно отопити,
фактичного обсягу спожитої теплової енергії у попередніх роках та тарифу на теплову
енергію
8. Процедура закупівлі
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі:
Умовою застосування переговорної процедури для укладення договору на послугу з постачання
теплової енергії для потреб опалення навчальних корпусів та гуртожитку ВП «Костопільський
фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія», за кодом ДК021:2015-09320000-8
«Пара, гаряча вода та пов’язана продукція»» є те що згідно ч. 1 ст. 40 Закону України «Про публічні
закупівлі» (далі – Закон) переговорна процедура закупівлі – це процедура, що використовується
замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після
проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома
учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як
виняток у разі наявності підстав, що визначені частиною 2 статті 40 Закону, а саме: переговорна
процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги
можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за
наявності випадку відсутності конкуренції з технічних причин.
Правові, економічні і організаційні принципи діяльності в сфері електроенергетики, відносини, що
пов’язані з централізованим постачанням теплової енергії регулюються Законом України «Про
теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-ІV (далі – Закон про теплопостачання), постановою КМУ
«Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про
надання послуги з постачання теплової енергії» від 21.08.2019 № 830. Відповідно до Закону України
«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (далі – НКРЕКП), державне регулювання діяльності суб’єктів природних
монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг, в тому
числі послуг теплопостачання здійснюється шляхом, зокрема визначення суб’єктів природних
монополій, діяльність яких регулюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання у
сфері комунальних послуг». При цьому, ринок з постачання теплової енергії є, відповідно до ст. 5
Закону України «Про природні монополії» (далі – Закон про природні монополії) сферою діяльності
суб’єктів природних монополій. Суб’єкт природної монополії — суб’єкт господарювання (юридична
особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який виробляє (реалізує) товари на ринку,
що перебуває в стані природної монополії.
Відповідно до статі 5 Закону України «Про природні монополії» ринок постачання теплової енергії є
сферою діяльності суб’єкту породних монополій.
Комунальне підприємство Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» займає монопольне
(домінуюче) становище на ринку централізованого постачання теплової енергії місцевими тепловими
мережами в місті Костопіль та станом на 31.10.2021 року знаходиться за № 84 у зведеному переліку
суб’єктів природних монополій, що розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного
комітету України (http:/www.amc.gov.ua).
Об’єкти за адресами м. Костопіль, вул. Грушевського,18 та 8 Березня,5, які перебувають на балансі
ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» підключені
до котелень КП КМР «Костопількомуненергія» та можливість підключення вказаних об’єктів до
інших джерел постачання теплової енергії відсутня.
Згідно п.2 частини 2 статті 40 Закону замовник має право як виняток застосувати переговорну
процедуру закупівлі у випадку відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи».

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
1. Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV (із змінами та доповненнями);
2. Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 (із змінами та доповненнями);
3. Закон України «Про природні монополії»;
4. Закон України «Про захист економічної конкуренції»;
5. Зведений перелік суб’єктів природних монополій;
6. Реєстр суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання та централізованого
водопостачання та водовідведення;
7. Реєстр суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послу, діяльність яких регулюється НКРЕКП;
8. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
у сфері теплопостачання № 308 від 22.03.2017;
9. Ліцензійний реєстр НКРЕКП;
10. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Порядку складання
та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» № 874-р від 28.11.2012.

