
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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 

Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я, 

пр. Соборний, 105, м. Запоріжжя, Запорізька область, 

Україна, 69095, 

код за ЄДРПОУ 01038818, 

підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 

частини першої статті 2 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (юридична особа, яка забезпечує потреби 

держави або територіальної громади) 
 

2. Назва предмета закупівлі із 

зазначенням коду та назви 

відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин 

предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності)  
 

Послуги з постачання теплової енергії,  

код - 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного 

словника 

3. Вид процедури 
 

Закупівля без використання електронної системи -  

закупівля без застосування відкритих торгів та/або 

електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до 

Закону з урахуванням пп.5 (абзац 4 «відсутність 

конкуренції з технічних причин, яка повинна бути 

документально підтверджена замовником») п.13 

Особливостей. 

4. Ідентифікатор закупівлі 
 

UA-2023-02-02-003413-а 

5. 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 

стандартизації та вимог законодавства 
 

6. Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення  
 

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно 

до кошторису на 2023 рік за КЕКВ 2271 
 

7. Очікувана вартість предмета 

закупівлі 
 

856 400,00 грн. з ПДВ  

 

8. Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

 

Концерном «Міські теплові мережі» розраховано 

двоставкові тарифи на теплову енергію та послуги з 

постачання теплової енергії згідно «Порядку формування 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2011 № 869 (із змінами), та на підставі рішеня 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

21.10.2022 № 391 «Про встановлення Концерну «Міські 

теплові мережі» тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання, послуги з 

постачання теплової енергії та послуги з постачання 

гарячої води». 

Діючий тариф з ПДВ : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n797
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF#Text


- умовно - змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання теплової енергії – 

1617,35 грн./Гкал, 

- умовно - постійна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання теплової енергії – 

20 609,45 грн./(Гкал/годину), 

- абонентське обслуговування (опалення) – 24,00 грн. 

Очікуване споживання на 2023 рік – 500,96 Гкал. 
 

 


