
Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предметів закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою забезпечення безперебійної роботи гуртожитку Одеського фахового 
коледжу транспортних технологій проведено переговорну процедуру (скорочена) згідно 
порядку передбаченому абзацом 4 п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі», 
а саме:

ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія (універсальна послуга) для потреб 
гуртожитку. ГО: ЕГА- 2022-01-24-015570-Ь.

Здійснення закупівлі даного виду за своїми технічними та якісними 
характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника.____________________

Конкретне
найменування закупівлі

Електрична енергія (універсальна послуга) для потреб 
гуртожитку.

Код ДК 021:2015 ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія 
(універсальна послуга) для потреб гуртожитку.

Джерело
фінансування

КПК 0611101 загальний фонд місцевого бюджету -  
31200,00 грн.;

КПК 0611101 спеціальний фонд місцевого бюджету -  
237600,00грн.;

Запланований обсяг 
закупівлі

160000 кВт/год.

Місце поставки м.Одеса, вул. Степова 2/4

Строк поставки Цілодобово: протягом 2022року

ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» є єдиною організацією, яка 
надає універсальні послуги з постачання електричної енергії.

Відповідно до положення статті 63 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» від 13.04.2017 року № 2019-VIII універсальні послуги надаються
постачальником таких послуг виключно побутовим та малим не побутовим споживачам.

У зв’язку з вигцевикладеним, існує технічна неможливість постачання електричної 
енергії іншими постачальниками, що є умовою застосування переговорної процедури 
згідно порядку передбаченому абзацом 4 п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні 
закупівлі», а саме: відсутність конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, 
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, 
за відсутності при цьому альтернативи.

З огляду на викладені обставини запропоновану закупівлю ДК 021:2015: 09310000-5 
-  Електрична енергія (універсальна послуга) для потреб гуртожитку здійснити шляхом 
застосування переговорної процедури згідно порядку передбаченому абзацом 4 п.2 ч.2 
ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі».

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних 
умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 
“Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального 
призначення» та згідно вимог Постанови НКРЕП від 12.06. 2018 року № 375 «Про 
затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 
компенсації споживачам за їх недотримання»



Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі ціни (тарифів) на електричну 
енергію, яка визначається у встановленому Регулятором порядку. Інформацію про діючий 
тариф на послуги постачальника універсальних послуг за електричну енергію 
розміщуються на офіційному веб-сайті vvww.ooek.od.ua . в засобах масової інформації, у 
центрах обслуговування споживачів не пізніше ніж за 20 днів до початку застосування 
тарифів і встановлені тарифи:

1. Гуртожиток Одеського фахового коледжу транспортних технологій

Населення
Електрична енергія - грн./І кВт/год -  1,68 грн.

Орієнтовна (очікувана) вартість ціни закупівлі послуг з на 2022 рік становить 
268800,00 грн. ( Двісті шістдесят вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.) - 160000 кВт/год. х 
1,68 грн. = 268800,00 грн.

Уповноважена особ В’ячеслав АБРАМОВИЧ



Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предметів закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою забезпечення безперебійної роботи навчальних корпусів та гуртожитку 
Одеського фахового коледжу транспортних технологій проведено переговорну процедуру 
згідно порядку передбаченому абзацом 4 п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні 
закупівлі», а саме:

- ДК 021:2015: 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги з 
теплопостачання ДК 021:2015 код 09323000-9 -  «Централізоване опалення») ; ГО закупівлі 
ИА- 2022-01-24-016509-Ь.

Здійснення закупівлі даного виду за своїми технічними та якісними 
характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника.

Конкретне
найменування
закупівлі

пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги з 
теплопостачання)

Код ДК 021:2015 ДК 021:2015: 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція (послуги з теплопостачання ДК 021:2015 код 
09323000-9 -  «Централізоване опалення»)

Джерело
фінансування

КПК 0611101 загальний фонд місцевого бюджету -  
1218000,00 грн.;
КПК 0611101 спеціальний фонд місцевого бюджету -  
506870,68 грн.;

Запланований обсяг 
закупівлі

628,6 Гкал

Місце поставки м.Одеса, вул. Степова 2/4, 
пл. Олексїївська,17, 
пл. Олексіївська,17б,

Строк поставки Цілодобово: протягом 2022року

Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси», є єдиною організацією, 
яка надає послуги з постачання теплової енергії у гарячій воді, постачання теплової 
енергії у вигляді пари, що підтверджує Зведений перелік природних монополій, який 
згідно частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» складається та 
ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень 
(розпорядження АМКУ від 28.11.2012 № 874-р).

Відповідно до пункту 7 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів 
природних монополій, затвердженого розпорядженням АМКУ від 28.11.2012 № 874-р, 
зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України Щп р ://\у\у\у.amc.gov.ua).

Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію» інформація державних 
органів та органів місцевого самоврядування - це офіційна документована інформація, яка 
створюється в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, 
органів місцевого самоврядування. Інформація державних органів та органів місцевого 
самоврядування доводиться до відома зацікавлених осіб шляхом: опублікування її в 
офіційних друкованих виданнях, розміщення на офіційних сторінках відповідних органів 
влади у мережі Інтернет або поширення інформаційними службами відповідних 
державних органів і організацій.

Таким чином, інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного 
комітету України, щодо переліків суб’єктів природних монополій є офіційною



інформацією державного органу. На веб-сайті Антимонопольного комітету України 
опубліковано Зведений перелік суб’єктів природних монополій до якого включено 
Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» Одеської міської ради .

В зв’язку з вищевикладеним, існує технічна неможливість постачання теплової 
енергії у гарячій воді, постачання теплової енергії у вигляді пари іншими 
постачальниками, що є умовою застосування закупівлі без використання електронної 
системи закупівель а саме: відсутність конкуренції з технічних причин на відповідному 
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

З огляду на викладені обставини запропоновано закупівлю ДК 021:2015: 09320000-8 
- пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги з теплопостачання ДК 021:2015 код 
09323000-9 -  «Централізоване опалення»)
здійснити шляхом застосування закупівлі без використання електронної системи 
закупівель з підстави, що визначена абзацом 2 п.2 ч.7 ст.З Закону України «Про публічні 
закупівлі».

Технічні та якісні характеристики встановлюються відповідно до Постанови Кабінет 
Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (зі змінами) «Про затвердження Правил 
надання послуг з теплопостачання і типових договорів , нормами Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-УІІ (зі змінами та доповненнями), які 
встановлюють правові, економічні та організаційні принципи діяльності в сфері надання 
послуг з теплопостачання.

Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі тарифів відповідно до 
Постанови НКРЄКП від 30.11.2020р. № 2258 «Про внесення змін до Постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 14.01.2020р. № 91» і встановлені тарифи:

1. Навчальні корпуси Одеського фахового коледжу транспортних технологій 
Бюджетні установи та організації

Теплова енергія - грн./І Гкал -  3762,70 грн.

2. Гуртожиток Одеського фахового коледжу транспортних технологій 
Населення

Теплова енергія - грн./І Гкал -  1813,944 грн.

Орієнтовна (очікувана) вартість ціни закупівлі послуг на 2022 рік становить 
1724870,68 грн. (Один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі вісімсот сімдесят грн. 68 
коп.) з них:

- начальні корпуси - 300,00 Гкал. х 1842,108 грн. =1128810,00 грн.
- гуртожиток -  328,(

Уповноважена особ# В’ячеслав АБРАМОВИЧ


