Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної
вартості предмета закупівлі
Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної
вартості предмета закупівлі: ДК 021:2015 - 09300000-8 Пара, гаряча вода та повязана продукція
(Послуги з постачання теплової енергії для опалення учбового корпусу Комунального закладу
«Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» Херсонської обласної ради очікуваною
вартістю 388 357 грн. у кількості 194 Гкал.
З метою забезпечення постачання теплоносія для потреб КЗ «Херсонський фаховий
коледж музичного мистецтва» ХОР в опалювальний період оголошено переговорну процедуру
на закупівлю: ДК 021:2015 - 09300000-8 Пара, гаряча вода та повязана продукція (Послуги з
постачання теплової енергії). Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-06-000269-a
Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:
https://www.dzo.com.ua/tenders/8915271
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно з вимогами до
якості послуги у додатку до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг
з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі
ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 151 і згідно вимогам Правил надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630:
1) своєчасний початок і закінчення опалювального сезону (протягом трьох діб із
середньодобовою температурою 8° C);
2) температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає
діючим нормам і правилам - 18° C (у наріжних кімнатах - 20° C);
3) безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього
опалювального сезону;
Додаткові вимоги до якості послуги:
4) температура теплоносія повинна відповідати температурному графіку теплової мережі
в частині температури подавального трубопроводу, який складається у довільній
формі;
5) тиск теплоносія згідно гідравлічного розрахунку;
6) опалювальна площа (об’єм будівлі) - 2918,8 кв. м;
7) теплове навантаження будівлі – 0,11967 Гкал/год;
8) визначення якісних та кількісних показників послуги здійснюється за показаннями
вузла комерційного обіку (теплового лічильника);
Оскільки розглядається проведення переговорної процедури відповідно до четвертого
абзацу пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” – “відсутність
конкуренції з технічних причин” і немає можливості здійснити порівняння ціни визначаємо
постачальника як постачальника з оптимальним поєднанням ціни та якості.
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