
ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі пари, гарячої води та пов`язаної продукції, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Автобаза 
Управління справами Апарату Верховної Ради України, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 24, код за 
ЄДРПОУ —  05907124, категорія замовника - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 - 09320000-8 – Пара, гаряча 
вода та пов`язана продукція.  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: переговорна процедура закупівлі, UA-2022-01-18-010175-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 213 600,00 грн. Визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) за минулий 
бюджетний період 2021 року. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості враховуючи необхідні 
обсяги закупівлі та державне регулювання цін і тарифів. Згідно Розпорядження Виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.10.2021 №2145, тариф становить 2450.02 
грн./Гкал. 

Очікувана вартість закупівлі товару, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів, визначається 
як добуток необхідного обсягу товаріву та ціни (тарифу), затвердженої Розпорядження Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.10.2021 №2145, що розраховується за 
такою формулою: 

ОВрег = V * Цтар, 

де: ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін 
і тарифів; 

 V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується; 
 Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим 

актом. 

Очікуване споживання на 2022 рік – 495,343 Гкал. Тариф на момент проведення переговорів – 2450.02 грн./Гкал. 
Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік – 1 213 600,00 грн з ПДВ (495,343 * 2450.02 = 1 213 600,00) 

Розмір бюджетного призначення: 1 213 600,00 грн. згідно з потребою на 2022 рік. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору по 31 
грудня 2022р.  

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання теплової енергії. За одиницю виміру 
кількості теплової енергії приймається гігакалорія, яка дорівнює кількості теплової енергії, спожитої протягом 
року. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги 
споживання переднього календарного року, становить 495,343 Гкал год на 2022р. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням 
вимог нормативних документів у сфері стандартизації. 


