Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.
Предмет закупівлі: теплова енергія в гарячій воді для адмінбудинку с.Дем'янів
ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про
ефективне використання державних коштів» із змінами від 16 грудня 2020 р. № 1266 (п.3, 4,
додаток до постанови п.26). Забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі.
Обґрунтування доцільності закупівлі: на виконання вимог Закону України «Про
місцеве самоврядування» та розпорядження Кабінету міністрів України № 483-р від
22.04.2020 «Про затвердження перспективного плану формування територій громад ІваноФранківської області», рішення Бурштинської міської ради від 27.11.2020 №16/1-20 «Про
початок реорганізації Дем′янівської, Бовшівської, Задністрянської, Старомартинівської,
Тенетниківської,
Коростовичівської,
Озерянської,
Сарниківської,
Юнашківської,
Насташинської сільських рад у зв′язку з приєднанням до Бурштинської міської ради Івано–
Франківського району Івано–Франківської області» Бурштинська міська рада є
представницьким органом сформованої територіальної громади за об'єднаними радами:
Бурштинська міська рада, Бовшівська, Дем’янівська, Задністрянська, Коростовичівська,
Насташинська, Озерянська, Сарниківська (Рогатинський район),
Старомартинівська,
Тенетниківська та Юнашківська (Рогатинський район), в т.ч. постачання теплової енергії для
адмінбудівлі с.Бовшів.
Для виконання вищенаведеного, Замовник повинен забезпечити постачання теплової
енергії для адміністративного будинку с. Дем'янів
для виконання працівниками
старостинського округу їхніх обов'язків з метою задоволення потреби громади в отриманні
базових послуг, які надає держава, забезпечення належної доступності адміністративних
послуг.
Обґрунтування обсягів закупівлі: обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
як частина обсягу теплової енергії, спожитої у адміністративному будинку у попередньому
році на опалення приміщення, місць загального користування та виходячи з обсягу
бюджетного фінансування у 2021 році згідно рішення міської ради від 23.12.2020 №10/3-20
«Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» на перший
опалювальний сезон. Для обліку споживання теплової енергії застосовуються прилади
комерційного обліку. Облік споживання теплової енергії і параметрів теплоносія ведеться на
межі продажу, яка є межею балансової належності теплових мереж Замовника та
теплопостачальної організації. У разі встановлення приладів обліку теплової енергії не на межі
балансової належності до обсягів теплової енергії, визначеної за фактичними показниками
приладів обліку, додаються втрати на дільницях тепломережі, від межі балансової належності
до місця встановлення приладів обліку.
Обґрунтування
технічних
та
якісних
характеристик
закупівлі:
теплопостачання адміністративного будинку с. Дем'янів є централізоване відповідно до схеми
приєднання тепловикористального обладнання Замовника до центральної теплової мережі.
Джерелом теплопостачання є теплова енергія в гарячій воді від підприємства ВП Бурштинська
ТЕС ДТЕК. Враховуючи наявність теплогенеруючого обладнання та місцезнаходження
виробничих потужностей ВП Бурштинська ТЕС, що виробляє теплову енергію та відсутності
при цьому альтернативи, Замовник з технічних причин немає можливості змінити
теплопостачальну організацію.
року

Відповідно до ст.19 Закону України «Про теплопостачання» 2633-IV від 02 червня 2005
Споживач або суб’єкт теплоспоживання має право вибирати (змінювати)

теплопостачальну організацію, якщо це технічно можливо. Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про
захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче)
становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; не
зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів
господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів.
Якісні характеристики визначено відповідно до особливостей теплопостачання з
урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі з
гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску. Надання послуги
здійснюється виходячи з кліматичних умов в опалювальний період, теплова енергія
постачається на потреби опалення.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення: очікувана ціна
обрахована за тарифами на теплову енергію, встановленими відповідно до рішення
Дем'янівської сільської ради від 11.11.2020 року «Про затвердження тарифів на теплову
енергію», очікувана вартість закупівлі відповідно до бюджетного призначення на 2021 рік у
сумі 19000,0 грн.
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