
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: Управління забезпечення надання 

адміністративних послуг Рівненської міської ради; 33028, м. Рівне, майдан 

Просвіти,2; код за ЄДРПОУ - 39111404; категорія замовника - орган місцевого 

самоврядування. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (уразі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися 

стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з 

постачання теплової енергії ДК 021:2015:09320000-8-пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція. 

3. Вид процедури: переговорна процедура (скорочена). 

4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-18-002308-a. 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 60545,10 грн.  з урахуванням ПДВ 

(очікуваний обсяг споживання – 15 Гкал, тариф на момент проведення 

переговорів з Постачальником – 4036,34  грн. з ПДВ). 

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

    Для забезпечення роботи Управління забезпечення надання адміністративних 

послуг Рівненської  міської ради необхідно провести закупівлю послуг з 

постачання теплової енергії. Технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі встановлені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням Закону 

України «Про теплопостачання». 

    Ринок централізованого постачання теплової енергії, відповідно до Закону 

України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-III зі змінами (далі – 

Закон № 1682-III), є сферою діяльності суб’єкта природних монополій. Згідно до 

статті 5 Закону України «Про природні монополії» та пункту 7 Розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року №874-р, встановлено, що 

перелік суб’єктів природних монополій розміщується на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua). На офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України, у відповідності до зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій України,  КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської 

міської ради внесено до зведеного переліку суб’єктів природних монополій.  

        Отже, за відсутності конкуренції, в тому числі з технічних причин, немає 

можливості здійснювати закупівлю теплопостачання в інших організацій. Інша 

альтернатива відсутня. Тому договір про закупівлю може бути укладений лише з 



одним постачальником, а саме –  з  КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської міської 

ради.       

7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення/очікуваної вартості 

предмета закупівлі:  розмір  бюджетного  призначення  для закупівлі  визначений 

у сумі 60545,10 гривень передбаченого  кошторисом на утримання Управління 

забезпечення надання адміністративних послуг  Рівненської  міської  ради  на  2022 

рік. 

       


