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Переговорна (скорочена)
UA-2022-02-21-001100-c
21 лютого 2022 року

Назва предмета
ДК 021:2015 код 09320000-8 – пара та гаряча вода та
закупівлі із
пов’язана продукція (Лот 1 – постачання теплової енергії за
зазначенням коду за
адресами: вул. Мироносицька, 40Б/1, вул. Мироносицька,
Єдиним
40Б/2, вул. Мироносицька, 36А, м. Харків, 61002)
закупівельним
словником
Обґрунтування
Причини та обставини, якими керувався замовник під час
технічних та якісних застосування переговорної процедури закупівлі:
характеристик
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні
предмета закупівлі
закупівлі» якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у
тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої
кількості тендерних пропозицій, замовником як виняток
застосовується переговорна процедура закупівлі, внаслідок чого
договір про закупівлю може бути укладено з постачальником, за
умови, що предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики,
а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні
відрізнятися від вимог, що були зазначені замовником у тендерній
документації. Таким чином, враховуючи монопольне становище КП
«Харківські теплові мережі» щодо транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
а
також
його
можливість
забезпечити
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» надання комплексної послуги з
виробництва, транспортування, постачання, розподілу та реалізації
теплової енергії за тарифами, що регулюються відповідно до чинного
законодавства, на умовах, визначених у тендерній документації до
відкритих
торгів
(ідентифікатори
закупівель:
UA-2021-12-14-017958-с,
UA-2022-01-17-008367-а),
прийнято
рішення про проведення закупівлі із застосуванням переговорної
процедури саме з КП «Харківські теплові мережі». Враховуючи
підстави ч. 7 ст. 40 ЗУ "Про публічні закупівлі" для закупівлі
теплової енергії може бути застосована переговорна процедура
(скорочена).
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені
відповідно до потреб замовника щодо забезпечення потреб у
споживанні теплової енергії об’єктів Замовника.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що
закуповується, повинні відповідати технічним умовам і стандартам,
передбаченим законодавством України, діючими на період
постачання товару. Якість постачання – безперервне, комерційна
якість
постачання
відповідає
температурному
графіку
централізованого якісного регулювання відпуску теплової енергії.

Обґрунтування
розміру бюджетного
призначення

Закупівля здійснюється за рахунок: власних коштів підприємства
(коштів від господарської діяльності ННЦ «ІНСТИТУТ
МЕТРОЛОГІЇ») та бюджетних коштів.

Обґрунтування
очікуваної вартості
предмета закупівлі

Очікувана вартість закупівлі теплової енергії становить
5 867 866,88 грн. з ПДВ, яку розраховано на підставі примірної
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,
затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 18.02.2020 №275 (із змінами),
згідно з РІШЕННЯМ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ № 1050 від 30.12.2021.
Замовником проведено порівняння ринкових цін, враховано діючу
договірну ціну з постачальником теплової енергії та тенденції змін у
державному регулюванні цін і тарифів на теплову енергію.
У розрахунку вартості взято до уваги інформацію з тендерних
пропозицій постачальників теплової енергії в Електронній системі
закупівель Prozorro.

