
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: 35,8847719 Гкал.
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Шевченка,11.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
Закупівля без використання електронної системи: иА-2023-01-11-007561-а
П.п.5 пунктом 13 Особливостей, зокрема, передбачено, придбання замовниками товарів 
і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 
тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 
тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може 
здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для 
закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких 
випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально 
підтверджена замовником. Комунальне підприємство «ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської 
міської ради займає монопольне становище на ринку надання послуг з постачання 
теплової енергії у місті Дніпро (№ 168 у зведеному переліку суб’єктів природних 
монополій станом на 31.07.2022р.), який згідно частини 2 статті 5 Закону України «Про 
природні монополії» складається та ведеться антимонопольним кабінетом України 
відповідно до його повноважень. З метою забезпечення теплопостачанням першого 
поверху, за адресою, вулиця Шевченка, 11, м. Дніпро, під’єднана до загальної мережі КП 
«ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської міської ради. Отже, з технічних причин відсутня 
можливість отримувати теплову енергію від інших організацій, які постачають теплову 
енергію. Таким чином, у зв'язку з відсутністю альтернативи, забезпечення тепловою 
енергією приміщення за його місцезнаходженням може бути здійснено лише певним 
постачальником -  КП «ТЕПЛОЕНЕРГО».
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
129 764 грн. 00 коп. (Сто двадцять дев’ять тисяч сімсот шістдесят чотири грн., 00 коп.). 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої 
центральним органом влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
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у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної варто сі і 
предмета закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.І розділу III наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 
18.02.2020 р. №275, із змінами.
Очікуване споживання на 2023 рік -  35,8847719 Гкал. Тариф згідно Рішення виконком} 

Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 р. становить -  3616.13 грн з ПЦВ. 
Загальна вартість предмета закупівлі на 2023 рік -  129 764,00 грн з ПДВ (35,8847719 51 
3616,13 = 129 764,00 грн).
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з 
рішенням міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської 
територіальної громади на 2023 рік». По КПКВК МБ 0810160 (Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 
громадах) (КЕКВ 2271).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг до 31.12.2023року.

Загальні відомості
Виконавець зобов’язується надавати Замовникові послугу з постачання теплової енергії 
для потреб опалення (далі - послуга) відповідної якості та в обсязі відповідно до 
теплового навантаження, а Замовник зобов’язується своєчасно та в повному обстзі 
оплачувати надану послугу.
Назва предмета закупівлі: Послуги з постачання теплової енергії
Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція
Кількість надання послуг: 35,8847719 Гкал
Місце надання послуг: вул. Шевченка, 11, м.Дніпро, Дніпропетровська область, 490CD, 
Україна
Строк надання послуг: з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023.
Вимоги до якості послуги:
1) температура теплоносія повинна відповідати показникам технологічного процесу 

теплопостачання в залежності від температури зовнішнього повітря
2) тиск теплоносія становить від 5 до 100 метрів водяного стовпа, що відповідає 
гідравлічному режиму теплової мережі.
3. Інформація про Замовника:
1) категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальнеї 

громади;
2) опалювана площа (об’єм) об’єкту, теплове навантаження на об’єкт теплоспоживаннл 
зазначені - 348,00м.кв.
4. У будівлі відсутній індивідуальний тепловий пункт.
5. Об’єкт теплоспоживання обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової 
енергії. Місце встановлення вузла (вузлів) обліку: в ж/б за адресою вул.Шевченка, 11

Уповноважена особа департаменту Лілія НОВІКОВА


