
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:  

Національна академія внутрішніх справ;  

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  

код за ЄДРПОУ – 08751177;  

категорія замовника – Навчальний 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):   
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія) ДК 021:2015:09320000-8: 

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-01-015834-a 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 9 218 066,00 грн з урахуванням ПДВ 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Згідно зі ст. 12 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), закупівля 

може здійснюватися шляхом застосування однієї з процедур, передбачених цією статтею. 

Транспортування теплової енергії відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні 

монополії» є сферою діяльності суб’єктів природних монополій, це є підставою для 

застосування переговорної процедури закупівлі. 

На момент передумови здійснення закупівлі Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» є єдиним 

постачальником теплової енергії за адресами замовника за відсутності вибору інших 

постачальних організацій, оскільки транспортування теплової енергії магістральними та 

місцевими (розподільчими) тепловими мережами відповідно до статті 5 Закону України 

«Про природні монополії є сферою діяльності суб’єктів природних монополій. 

Таким чином, Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» займає монопольне становище в місті 

Києві та належить до суб’єктів природної монополії на ринку транспортування теплової 

енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Дана обставина 

підтверджується інформацією із зведеного переліку суб’єктів природних монополій, що 

розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 

(http://www.amc.gov.ua), відповідно до запису № 31 зведеного переліку суб'єктів природних 

монополій від 31.12.2020, де Комунальне підприємство виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» внесено до вказаного 

переліку по товарній групі: транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами. 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури: Закон України «Про природні монополії»; розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку 

складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»; зведений перелік 

суб’єктів природних монополій, розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного 

комітету України (http://www.amc.gov.ua) 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного 

призначення для послуг із забезпечення перетікання реактивної електричної енергії, 

визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік, становить  4 043 

790,00 грн з ПДВ. Запланований обсяг – 2500 Гкал кВт /год 

Розмір бюджетного призначення для послуг із забезпечення перетікання реактивної 

електричної енергії, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік, 

становить  5 174 276,00 грн з ПДВ. Запланований обсяг – 3200 Гкал кВт /год 



7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Розрахунок очікуваної вартості товару щодо постачання електричної енергії у сумі 

9 218 066,00 грн з урахуванням ПДВ сформований на підставі аналізу обсягів зазначеного 

товару, отриманих замовником у минулих роках та тарифів постачальника. 


