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

Переговорна процедура (скорочена)

4. Ідентифікатор закупівлі

UA-2021-11-11-014266-a

5. Обґрунтування технічних та
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
якісних характеристик предмета визначені відповідно до потреб замовника та з
закупівлі
урахуванням вимог нормативних документів у сфері
стандартизації та вимог законодавства
6. Обґрунтування розміру
бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно
до кошторису зі змінами на 2021 рік за КЕКВ 2271

7. Очікувана вартість предмета
закупівлі

376 690,10 грн. з ПДВ

8. Обґрунтування очікуваної
вартості предмета закупівлі

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
08.09.2021 №1022 та №1023, якими внесено зміни до
Правил надання послуги з постачання теплової енергії,
Правил надання послуги з постачання гарячої води та
типових форм договорів, а також у зв’язку з
підвищенням тарифів на послуги, встановлених
рішенням Запорізької міської ради від 11.10.2021 № 374,
виникла необхідність у додатковій закупівлі послуг.
Діючий тариф з ПДВ :
- умовно - змінна частина двоставкового тарифу на
послугу
з
постачання
теплової
енергії
–
2 885,88 грн./Гкал,
- умовно - постійна частина двоставкового тарифу на
послугу
з
постачання
теплової
енергії
–
83 537,06 грн./(Гкал/годину),
- абонентське обслуговування (опалення) – 28,02 грн.
Очікуване споживання на листопад-грудень 2021 року –
120,0 Гкал.

