
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 745 25 95, e-mail: socialpolitika@dmr.dp.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент соціальної політики Дніпровської міської 
ради
2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ЄДРПОУ 40506080.
3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
проспект Дмитра Яворницького, 75.
4. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування.
5. Назва предмету закупівлі: Послуги з постачання теплової енергії
6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
код ДК 021:2015: 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція»
7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 18,66913 Гкал
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000 Україна 
Дніпропетровська область Дніпро вулиця Шевченка, 11
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ІІА-2022-01-26-002797-Ь 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
67 510,00 (Шістдесят сім тисяч п’ятсот десять) грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.І 
розділу III наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРЕІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОЕО 
ЕОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020 р. №275, із змінами, шляхом пошуку інформації 
про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі 
на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих 
торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній 
системі закупівель "Ргогогго" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках. 
Станом на дату проведення закупівлі діє тариф на послугу з постачання теплової енергії, що 
встановлюється органами місцевого самоврядування, відповідно до Постанови НКРЕКП № 
1085 від 07.07.2021. На підставі рішення Виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 
1137 від 29.10.2021 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії КП «Теплоенерго», 
затверджено тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та 
послугу з постачання теплової енергії:
1 Екал - 3013,44 грн. (без ПДВ); 3616,13 грн. (з ПДВ ) -  для бюджетних установ.
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з 
рішенням міської ради від 08.12.2021 р. №2/13 « Про бюджет Дніпровської міської 
територіальної громади на 2022 рік» (КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін постачання товару 1 січ. 2022 -  31 груд. 2022
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Загальні відомості

Назва предмета закупівлі: послуга з постачання теплової енергії;
Код класифікатора предмета закупівлі: ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов 
язана продукція;
Кількість надання послуги: - згідно потреб Замовника 18,66913 Гкал.
Вимоги до якості послуги:
температура теплоносія повинна відповідати показникам технологічного процесу 
теплопостачання в залежності від температури зовнішнього повітря;
тиск теплоносія становить від 5 до 100 метрів водяного стовпа, що відповідає гідравлічному
режиму теплової мережі.

Інформація про Замовника:
категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади; 
місце надання послуг з постачання теплової енергії: вул. Шевченка.,! 1, м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000, Україна 
У будівлі відсутній індивідуальний тепловий пункт.
Об’єкт теплоспоживання обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії. 
Місце встановлення вузла (вузлів) обліку: в ж/б за адресою вул .Шевченка, 11 
Середньомісячне теплове навантаження в опалювальному сезоні на (-0,2°С):
8прим = 348, 0 м2 (згідно договору оренди 214-ДРА/20 від 13.04.2020р. та технічного 
паспорту на нежитлове приміщення №58 від 13.03.2018р.)
Уприм = 1169м3 (згідно технічного паспорту на нежитлове приміщення №58 від 
13.03.2018р.)
()опал. = 1169м3х 0,43 х (18-(-0,2))х 24год х 172діб х 1,098 х 106 : 5,65міс/рік = 7,34 
Гкал/міс
Теплове навантаження на гаряче водопостачання: - відсутнє
0,43 ккал/м3 ч°С - питома опалювальна
характеристика для районів з
зовнішньою температурою -30°С
1,098 - коефіцієнт перерахунку з 1ро
=30°С наїро =
-24°С
Тп = + 18°С - розрахункова температура 
повітря в приміщенні 
Тривалість опалювального періоду -172 
опалювальних діб складає 5,65 міс._____
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- нежитлове приміщення М І 09,112
а) назва об’єкта - на
цокольному поверсі ж/будинку А-9
б) рік побудови 1972 р.
в) об’єм 1169м5
г) висота 2,80м

Фактичне нарахування за спожиту послугу проводиться за показниками вузла обліку.
Прилад обліку встановлено на житловий будинок за адресою вул .Шевченка 6.11 
Базою для розподілу загального обсягу спожитої теплової енергії у будівлі на дату 

укладання договору є опалювальна площа приміщень 5опаї.заг.жбуд = 4694,60м2 
Доля споживання послуги нежитловим приміщенням становить 7,41% та є показник 

змінний, відповідно до опалювальної площі.



Температурний графік теплової мережі

Температура 
зовнішнього повітря,
С°

Т е м п е р а т у р а  в о д и  в  

падаючої мережі, С°

Т е м п е р а т у р а  в о д и  в  

місцевій системі 
опалення,

С°

Т е м п е р а т у р а  в о д и  в  

зворотному 
трубопроводі,

с °

-24 150,0 95,0 70

-23 147,2 93,5 69,1

-22 144,3 91,9 68,1

-21 141,5 90,4 67,2

-20 138,6 88,8 66,2

-19 135,7 87,3 65,3

-18 132,9 85,7 64,3

-17 130,0 84,2 63,3

-16 127,1 82,6 62,3

-15 124,2 81,0 61,4

-14 121,3 79,4 60,4

-13 118,4 77,8 59,4

-12 115,5 76,2 58,3

-11 112,6 74,6 57,3

-10 109,6 73 56,3

-9 106,7 71,3 55,3

-8 103,7 69,7 54,2

-7 100,8 68,0 53,1

-б 97,8 66,4 52,1

-5 97,8 64,7 51,0

-4 91,8 63 49,9

-3 88,8 61,3 48,8

-2 85,8 59,6 47,7

-1 82,7 57,8 46,5

0 79,7 56,1 45,4

1 76,6 54,3 44,2

2 73,5 52,6 43,0

3 70,4 50,8 41,8

4 67,3 48,9 40,6

5 64,1 47,1 39,4

6 61,0 45,2 38,1

7 57,8 43,4 36,8

8 54,8 41,4 35,5

9 51,3 39,5 34,1

10 48 37,5 32,7

Уповноважена особа департаменту Катерина ОНОФРІЄНКО




