
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 складені у відповідності до 

потреб відокремленого структурного підрозділу Шосткинського інституту Сумського 

державного університету. 

 

Обґрунтування застосування переговорної процедури: 

«Відповідно до п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть 

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

конкуренції з технічних причин. Згідно ч.2 ст.5 Закону України «Про природні монополії» 

зведений перелік суб’єктів природним монополій ведеться Антимонопольним комітетом 

України на підставі реєстрів природних монополій у сфері житлово - комунального 

господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти монополій, - 

національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами 

виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених 

комісій. Пунктом 7 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 

№874-р (далі – Порядок) передбачено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій 

розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 

України (http://www.amc.gov/ua). На сайті Антимонопольного комітету України 20 грудня 2021 

року розміщено зведений перелік суб’єктів природних монополій за листопад 2021 р., до якого 

включено ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт». Також, рішенням 

виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 28.07.2006 №226 ТОВ «ШП 

«Харківенергоремонт», до теплових мереж якого підключений учбово-лабораторний корпус 

інституту, є єдиним надавачем послуг з постачання теплової енергії.» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1246292,46 грн. з ПДВ і визначена  

відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі  

(затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  

України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку.  

Цінова пропозиція ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» складає – 

1246292,46 грн. з ПДВ 

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт послуг. 

Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється  

відповідно до річного плану. 

Сумським державним університетом для потреб відокремленого структурного 

підрозділу Шосткинський інститут СумДУ затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема 

передбачаються видатки на закупівлю послуг 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 

Шосткинським інститутом Сумського державного університету своїх функцій та досягнення 

результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. 

 


