
Обгрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення та очікуваної вартості
за ДК 021:2015 - 09320000-8 -  Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

(постачання теплової енергії)
1. Замовник:
1.1. Найменування : Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України».
1.2. Код за ЄДРПОУ 38499986
1.3. Місцезнаходження.
Юридична адреса: 10002 м. Житомир вул. В. Бердичівська,64 
Фактична адреса : 10002 м. Житомир вул. В. Бердичівська,64
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (призвіще, 
ім’я, по батькові, посада, номер телефону із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса):
Заступник директора з економічних питань Заступник голови тендерного комітету -  
Остапенко Оксана Ростиславівна тел. 096-705-80-20, електронна адреса оіс buh@ukr.net.
1.5. Дата прийняття тендерним комітетом рішення про застосування переговорної 
процедури : 17.11.2021.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі за ДК 021:2015 -09320000-8 -  Пара, гаряча 
вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 90 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Житомирська обл. м. Новоград-Волинський, вул. Н. Оржевської, 8.
3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень - 31 грудня 

2021 року.
4. Умова застосування переговорної процедури проведення закупівлі:
Оскільки закупівля послуг з постачання теплової енергії за адресою м Житомирська обл. . 

м. Новоград-Волинський, вул. Н. Оржевської, 8.на період опалювального сезону жовтня- 
грудня у 2021 році буде застосована переговорна процедура закупівлі відповідно до абзацу 
четвертого пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі" на підставі: 
роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 
суб’єктом господарювання за відсутності конкуренції з технічних причин.

Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії», пунктів 6, 7 
«Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», 
затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012р. № 
874-р., Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, який розміщується на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ual. 
підприємства, що постачають теплову енергію структурним підрозділам ДУ 
«Житомирський ОЛЦ МОЗ України» є суб’єктами природних монополій (у Зведеному 
переліку суб’єктів природних монополій інформація зазначена станом на 30.09.2021 року; 
http://www.amcu.gov.Ua/storage/app/sites/l/uploaded-files/zvmonopols november.pdf):

ТОВ “ТЕПЛО УКРАЇНА” (м. Новоград-Волинський) - під № 122;
Відповідно до підпункту 21 пункту 4 Положення про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 
затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 р. № 715/2014, передбачено 
формування та ведення реєстрів суб’єктів природних монополій, діяльність яких нею 
регулюється.

Згідно з відомостями Реєстру суб’єктів природних монополій у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
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розміщеного на офіційному веб-сайті НКРЕКП, ці ж підприємства, що постачають 
теплову енергію структурним підрозділам ДУ «Житомирський ОЛЦ МОЗ України» є 
суб’єктами природних монополій (інформація зазначена станом на 31.10.2021 
poKy;https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini reestry/reestr monopol teplo-vodo.pdf 

TOB “ТЕПЛО УКРАЇНА” (м. Новоград-Волинський) - під № 122;

5. Обгрунтування доцільності закупівлі:
Для безперервного та якісного виконання підрозділами ДУ «ЖОЛЦ МОЗ України» до 
кінця 2021 року своїх безпосередніх функцій та завдань, для створення належних умов 
роботи працівників та опалення приміщень ,що знаходяться за адресою Житомирська обл. 
м. Новоград-Волинський, вул. Н. Оржевської, 8 ,існує потреба у закупівлі теплової енергії. 
Враховуючи що прогнозні показники температури повітря в жовтні - грудні 2021 року 
будуть нижчі ніж в аналогічний період минулого року.
6. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

постачальник теплової енергії має ліцензії на виробництво, транспортування та 
постачання теплової енергії.
Крім того, слід врахувати і те, що теплові траси, підведені до об’єкту Замовника, що 

потребує опалення, перебувають на балансі ТОВ “ТЕПЛО УКРАЇНА” , тому альтернатива 
надання теплової енергії іншими постачальниками відсутня також і з технічних причин. Станом 
на дату проведення засідання тендерного комітету відсутні будь-які інші комунікації теплового 
постачання, приєднані до теплових систем об’єкту Замовника, які можуть забезпечити їх 
теплопостачанням.

З огляду на зазначене, не можливо отримувати теплову енергію від інших постачальників, 
ніж ТОВ “ТЕПЛО УКРАЇНА”, що є єдиними постачальниками теплової енергії для об'єкту 
опалення за адресою Житомирська обл. м. Новоград-Волинський, вул. Н. Оржевської, 8.

7. Обгрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості:
Вартість теплової енергії з жовтня по 16 листопада 1403,79 грн./Гкал з ПДВ.

- з 17 листопада 2466,36 грн. /Гкал з ПДВ.
Очікувана вартість закупівлі -  190095,30 грн. (Сто дев’яносто тисяч дев’яносто п’ять гривень 
30 коп.), в тому числі ПДВ -  31682.55 грн. (Тридцять одна тисяча шістсот вісімдесят дві гривні 55 
коп.).

Розрахунок здійснено з урахуванням вартості теплової енергії в межах затверджених 
кошторисних призначень на 2021 рік із змінами
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