Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі (2022 рік)
1. Замовник:
Назва замовника
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв’язок з учасниками [прізвище, ім’я, по батькові, посада
та адреса, номер телефону та телефаксу (із зазначенням
коду міжміського телефонного зв’язку), електронна
адреса]
2. Номер закупівлі в електронній системі закупівель
Prozorro
3. Предмет закупівлі:
Вид предмета закупівлі
Конкретна назва предмета закупівлі

Сіверський професійний ліцей
02542426
вул. Суворова,32, м. Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область,84523
Вікторія Савченко – уповноважена особа Сіверського професійного ліцею, що діє на
підставі Наказу №01 від 17.04.2020 року, вул. Суворова,32, м. Сіверськ, Бахмутський
район, Донецька область,84523, тел.+38(06274)5-21-20, 145spl@ukr.net

UA-2021-11-19-003491-a
Послуги
Електрична енергія - ДК 021:2015: 09310000-5

Коди та назви відповідних класифікаторів предмета ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія
закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
4. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або
176124грн. 35 коп. (Сто сімдесят шість тисяч сто двадцять чотири грн. 35 коп.) з ПДВ.
очікувана вартість предмета закупівлі (грн)
5. Кількість
Електрична енергія – 30400 тис. кВт/год
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються
предмета закупівлі
Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII,
Правилами роздрібного ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018
року № 312) (далі-ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності
з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року №
1469), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470), Порядком
забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за
їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 та іншими
нормативно-правовими актами чинного законодавства у сфері електроенергетики, які
регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної енергії.
Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень

надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з
передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.
Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії
Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної
енергії в обсягах, що за належних умов забезпечить задоволення попиту на споживання
електричної енергії Споживачем.
Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються
Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача
про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг,
що надаються, надання роз'яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими
регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем,
а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

Уповноважена особа

____________________ Вікторія Савченко

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі (2022 рік)
1.Замовник:
Назва замовника
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Посадові особи замовника, уповноважені
здійснювати зв’язок з учасниками [прізвище,
ім’я, по батькові, посада та адреса, номер
телефону та телефаксу (із зазначенням коду
міжміського телефонного зв’язку), електронна
адреса]
2.Номер закупівлі в електронній системі
закупівель Prozorro
3.Предмет закупівлі:
Вид предмета закупівлі
Конкретна назва предмета закупівлі
Коди та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності)
4.Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі (грн)
5.Кількість
6.Обґрунтування технічних та якісних
характеристик предмета закупівлі

Сіверський професійний ліцей
02542426
вул. Суворова,32, м. Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область,84523
Вікторія Савченко – уповноважена особа Сіверського професійного ліцею, що діє на
підставі Наказу №01 від 17.04.2020 року, вул. Суворова,32, м. Сіверськ, Бахмутський
район, Донецька область,84523, тел.+38(06274)5-21-20, 145spl@ukr.net

UA-2022-01-10-002429-c
Товари Теплова енергія
Теплова енергія
ДК 021:2015: код 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція»

1

598 400,00 з ПДВ

413.581гакалорія
Підставою для обрання переговорної процедури закупівлі є чинне законодавство України
про природні монополії. Згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії»
Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) ведеться зведений перелік суб’єктів
природних монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житловокомунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти
природних монополій – національними комісіями регулювання природних монополій у
відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого

регулювання до створення зазначених комісій.
Відомості щодо суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, вносяться НКРЕКП до Реєстру станом на
останнє число звітного місяця. Реєстр розміщується щомісяця не пізніше 7 числа на
офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), відомості з якого щомісяця до 10
числа на електронних та паперових носіях подаються до Антимонопольного комітету
України. Згідно інформації оприлюдненої на сайті Антимонопольного комітету України
(http://www.amc.gov.ua) станом на 30.11.2021р. опубліковано Зведений перелік суб’єктів
природних
монополій.
ОБЛАСНЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" (його структурні підрозділи) включено до Зведеного
переліку суб’єктів природних монополій Донецької області (перелік розміщений на
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua)). Відповідно
до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р (далі –
Розпорядження № 874-р) «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного
переліку суб’єктів природних монополій», відповідно до його повноважень складає та веде
перелік природних монополій. Відповідно до пункту 6.4 Розпорядження № 874-р зазначений
перелік у встановленому порядку розміщено на офіційному веб-сайті АКМУ:
www.amc.gov.ua. Згідно статті 1 Закону № 1682 природна монополія – це стан товарного
ринку, за якого задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови
відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з
істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів
виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єкти природних монополій не
можуть замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з цим попит на
цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на
інші товари (послуги). Абзацом 2 частини 1 статті 12 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III (далі – Закон № 2210) передбачено,
що суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, якщо на
цьому ринку у нього немає жодного конкурента. Таким чином, Відокремлений підрозділ
Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» «Центр продажу
послуг та клієнтського обслуговування» є суб’єктом господарювання, який здійснює
господарську діяльність на ринку передачі теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами в межах територій, на яких розташована діюча
мережа та відповідно до статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному ринку в межах території, на якій
розташовані власні діючі мережі з часткою 100%.
Підстави для застосування переговорної процедури закупівлі із урахуванням норм пункту 2
частини другої статті 40 Закону (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 наявності одного з
таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин).

Уповноважена особа

____________________ Вікторія Савченко

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі (2022 рік)

1.
Замовник:
Назва замовника
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Посадові особи замовника, уповноважені
здійснювати зв’язок з учасниками
[прізвище, ім’я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу (із
зазначенням коду міжміського
телефонного зв’язку), електронна адреса]
2.
Номер закупівлі в електронній
системі закупівель Prozorro
3.
Предмет закупівлі:
Вид предмета закупівлі
Конкретна назва предмета закупівлі

Сіверський професійний ліцей
02542426
вул. Суворова,32, м. Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область,84523
Вікторія Савченко – уповноважена особа Сіверського професійного ліцею, що діє
на підставі Наказу №01 від 17.04.2020 року, вул. Суворова,32, м. Сіверськ,
Бахмутський район, Донецька область,84523, тел.+38(06274)5-21-20, 145spl@ukr.net

UA-2022-01-10-002429-c

Товари
Дизельне паливо - ДК 021:2015 код 09134200-9 «Дизельне паливо», Бензин А-92 ДК 021:2015 код 09132000-3 «Бензин»
Коди та назви відповідних класифікаторів ДК 021:2015: код 09130000-9 «Нафта і дистиляти»

предмета закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності)
4.
Розмір бюджетного призначення за 458290 грн. 00 коп. (Чотириста п’ятдесят вісім тисяч двісті дев’яносто грн. 00 коп.)
з ПДВ.
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі (грн)
Дизельне паливо – 9094л. Бензин А-92 - 4000 л.
5.
Кількість
6.
Обґрунтування технічних та якісних Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2022 року.
Якість товару повинна відповідати умовам, встановленим чинним законодавством (ДСТУ
характеристик предмета закупівлі
7688:2015, ДСТУ 7687:2015). Учасник повинен надати копії та засвідчити якість товару
належними документами (копії сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних
паспортів, тощо на кожний вид палива).

Уповноважена особа

____________________ Вікторія Савченко

