
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

 

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-09-

30-003473-a 

2. Найменування предмету закупівлі: Послуга з постачання теплової енергії 

для потреб населення (гуртожитки), код ДК 021 2015 - 09320000-8 - Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція. 

3. Код ДК 021:2015 - 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція. 

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 157 Гкал. 

5. Очікувана вартість закупівлі: 264368.21 грн. (двісті шістдесят чотири 

тисячі триста шістдесят вісім грн. 16 коп.) з ПДВ. 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом отримання 

комерційної (цінової) пропозиції від постачальника, шляхом проведення з ним 

переговорів та узгодження ціни відповідно до статті 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі» з урахуванням фактичних обсягів споживання теплової 

енергії ВСП «ТФК ТНТУ».  

6. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя». 

7. Код згідно ЄДРПОУ у замовника: 02549121. 

8. Місцезнаходження замовника: : 46024, Україна, Тернопільська область, 
місто Тернопіль, вулиця Генералa М. Тарнавського, 7. 
9. Вид предмета закупівлі: закупівля послуги. 

10. Процедура закупівлі: переговорна процедура. 

11. Підстава застосування переговорної процедури: п.2 ч.2 ст.40 ЗУ «Про 

публічні закупівлі»: (якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 

поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності 

відсутності конкуренції з технічних причин, яка має бути документально 

підтверджена замовником). 

12. Обґрунтування застосування переговорної процедури: Згідно ч. 1 ст. 40 

Закону переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у 

разі наявності підстав, що визначені п. 2 ч. 2 cт. 40 Закону, в тому числі така 

процедура може бути застосована якщо роботи, товари чи послуги можуть бути 

виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 

відсутність конкуренції з технічних причин. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про природні монополії», 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-p 

«Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів 

природних монополій», зведений перелік суб’єктів природних монополій 

ведеться Антимонопольним комітетом України в електронному вигляді та 

розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 

(http://www.amc.gov.ua). KП теплових мереж 

«Тернопільміськтеплокомуненерго» ТМР міститься у переліку суб’єктів 

природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого 

http://www.amc.gov.ua/


водопостачання та водовідведення, станом на 31.07.2022p. Отже, постачання 

теплової енергії для навчальних корпусів та гуртожитків BCП «ТФК ТНТУ» від 

інших постачальників є неможливим з технічних причин. 

13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2022 

р. 

14. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару: Технічні 

та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати вимогам 

Закону України від 02.06.2005 року №2633-ІV «Про теплопостачання» (зі 

змінами та доповненнями). Предмет закупівлі повинен відповідати граничним 

показникам якості відповідно до державних норм та стандартів і відповідно до 

правил користування тепловою енергією. 

15. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Поставка 

товару: 100% Післяоплата протягом 10 календарних днів. 

16. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет – 127196,03 грн., 

місцевий бюджет – 137172,18 грн.  

 
 


