
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 
код ДК 021:2015 09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги з 

постачання теплової енергії) 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначаються у 

відповідності до норм чинного законодавства, відсутність конкуренції з технічних причин 

обґрунтована наступним чином:  

«Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо послуги можуть бути надані 

виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, 

передбачених п. 2 ч. 2 статті 40 Закону.  

Кафедра військової підготовки Сумського державного університету знаходиться на 

території військового містечка №1 та опалюється від котельні Квартирно-

експлуатаційного відділу м. Суми (м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 165). 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-

III, розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р «Про 

затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій», «Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2021р.», 

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Суми займає монопольне становище з 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами на території військового містечка №1. Враховуючи вищевикладене, 

та той факт, що інших джерел теплопостачання, підключених до військового містечка №1 

не існує єдиною можливою організацією, яка може здійснювати постачання теплової 

енергії для Кафедри військової підготовки Сумського державного університету, яка 

знаходиться на території військового містечка №1 є Квартирно-експлуатаційний відділ м. 

Суми.  

На підставі зазначеного вище, закупівлю згідно з предметом: код ДК 021:2015 

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги з постачання теплової 

енергії) є підстави провести шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з 

підстави, що визначена згідно з п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону, а саме відсутності конкуренції з 

технічних причин. 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі з підстав визначених пунктом 2 частини 2 статті 40 Закону: 

- Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-III  

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text); 

- Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Порядку 

складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» від 28.11.2012 

р. № 874-р»; 

- Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2021р.».  

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 397 584,93 грн без ПДВ і 

визначена відповідно до затверджених тарифів на послуги з постачання теплової енергії і 

обсягу цих послуг на 2022 рік в розмірі 127 Гкал.  

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону 

планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт 

і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля 

здійснюється відповідно до річного плану. В Сумському державному університеті 

затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема передбачаються видатки на послуги з 

постачання теплової енергії. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо 

отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних 

зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським державним університетом 

своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних 

призначень. 


