
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: 
ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»РОР; вул. К. 
Острозького, 25, м. Дубно, Дубенський р-н, Рівненська обл., 35600; код за ЄДРПОУ – 44384258; 
категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

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 (Пара, гаряча вода та пов`язана продукція).

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-11-22-014359-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання —з дати укладання договору  по 31.12.2021 р.

      Згідно з Законом та за потребами ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська 
медична академія»РОР передбачена закупівля Пара, гаряча вода та пов`язана продукція для потреб 
адміністративних приміщень навчального закладу за Національним класифікатором України «Єдиний 
закупівельний словник» ДК 021:2015 – 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція.
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Гкал.  визначені з урахуванням реальних потреб закладу. 
Товар повинен відповідати наступним технічним вимогам до предмету закупівлі, що визначені наступними 
нормативно-правовими актами: Закон України «Про публічні закупівлі» від 25. 12. 2015 № 922-VIII. Замовник 
здійснює закупівлю в учасника у зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з технічних 
причин, оскільки мережі об’єкта замовника приєднані безпосередньо до потужностей учасника. Учасника 
включено до зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України, у розділі «Рівненська область» за номером 86 (найменування товару 
(товарної групи): транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 
мережами; територія діяльності суб’єкта природних монополій – Рівненська область). Закон України «Про 
природні монополії» від 20 квітня 2000 року №1682-ІІІ. Розпорядження Антимонопольного комітету України 
«Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» від 28 
листопада 2012 року №874-р. Зведений перелік суб’єктів природних монополій, розміщений на офіційному 
веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc. gov.ua).

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 565 616,00 гривень з ПДВ.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затверджених  тарифів на теплову 
енергію згідно рішення виконавчого комітету  Дубенської міської ради №434 від 07.10.2021р.тариф для 
бюджетних установ та організацій становить  4083,87 грн/Гкал (з ПДВ).

6. Процедура закупівлі:
Застосовується процедура Переговорна процедура (скорочена). 


