
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Підстава для публікації обґрунтування: Постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710». 

Найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження:  

- найменування замовника. ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 53 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

- код згідно з ЄДРПОУ замовника. 35664603 

- місцезнаходження замовника. 79019, Україна , Львівська обл., Львів, пр. Чорновола,6. 

 

Предмет закупівлі: «09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (CPV)  

(Послуги з теплопостачання)» 

 

Посилання на процедуру закупівлі: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-18-002610-b 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, 

обрахованої Замовником на основі фактичного використання послуг з теплопостачання у 

попередньому році та обсягу фінансування. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета 

закупівлі визначена відповідно до Примірної методики  визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (із змінами). 

Метод визначення очікуваної вартості: Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів, відповідно до якого: 

Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання 

цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів 

державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній 

сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), 

затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, 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. 

Таким чином, виходячи з очікуваного обсягу споживання послуги теплопостачання на 2021 

рік в розмірі: тепло: 447 Гкал й теплове навантаження: 97513.48 Гкал/год та тарифу на 

розподіл електричної енергії, затвердженого для ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-18-002610-b


КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2021 рік, що 

затверджений постановою НКРЕКП від 10.12.2018 № 1755,  та з врахуванням Протоколу 

відкритого обговорення проекту щодо встановлення тарифів на виробництво теплової 

енергії ТЕЦ-1 Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» від 

25.09.2020р.  на 2021 рік очікувана вартість предмету закупівлі становить 791 000 грн. з 

ПДВ. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації, зокрема, визначених  

Постановою КМУ «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової 

енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» № 830 від 

21 серпня 2019 р.  

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення на 

розподіл електричної енергії у 2021 р. на КЕКВ 2271 базується виходячи з очікуваного 

обсягу споживання електричної енергії на 2021 рік для потреб Початкової школи № 53 

Львівської міської ради в розмірі: тепло: 447 Гкал й теплове навантаження: 97513.48 

Гкал/год та тарифу на послуги з теплопостачання, затвердженого для Львівського міського 

комунального підприємства «Львівтеплоенерго» на 2021 рік становить 791 000 грн. з ПДВ. 

 


