ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання
державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, його категорія: Міністерство освіти і науки України, пр. Перемоги, 10, м. Київ,
01135; код за ЄДРПОУ – 38621185; категорія замовника – орган державної влади.

2. 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 і частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності): «ДК 021:2015 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Теплова
енергія у гарячій воді/парі в адмінбудинку за адресою: бул. Тараса Шевченка, 16)»
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-14-003060-a
4. 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 теплопостачання.
Термін (строк) постачання товару — січень-грудень 2022 року
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення
визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за КПКВК 2201010
«Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» відповідно до бюджетного запиту
на 2022 рік.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 857507,00 грн (вісімсот п’ятдесят сім тисяч
п’ятсот сім грн 00 коп.) з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до пункту 3 розділу
ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від
18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом розрахунку очікуваної
вартості 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).
Очікувана вартість закупівлі товару, щодо якого проводиться державне регулювання цін і
тарифів, визначається як добуток необхідного обсягу товару та ціни (тарифу), затвердженої
відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:
ОВрег = V × Цтар,
де:
ОВрег – очікувана вартість закупівлі товару, щодо якого проводиться державне регулювання
цін і тарифів;
V – кількість (обсяг) товару, що закуповується — 350 Гкал;
Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару — 2450,02 грн/Гкал (з ПДВ) затверджена відповідним
нормативно-правовим актом, а саме: розпорядженням Виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.10.2021 № 2145 (з 18.10.2021р.), від
19.10.2021 №2176 (з 22.10.2021р.) та від 29.12.2020 № 2077 (з початку опалювального сезону
2021/2022) у зв’язку з рішенням Київської міської ради від 02.12.2021 № 3675/3716. Коефіцієнт
перерахунку застосовується у зв’язку зі зміною ціни природного газу відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1209.
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Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік — 857507,00 грн з ПДВ
(350 * 2405,02 = 857507,00)
7. Процедура закупівлі:
Застосовується переговорна процедура закупівлі.

