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 322 594,02 грн. у кількості 88,82 Гкал.
З метою забезпечення постачання теплоносія для потреб КЗ «Херсонський фаховий
коледж музичного мистецтва» ХОР в опалювальний період оголошено переговорну процедуру
(скорочена) на закупівлю: ДК 021:2015 - 09300000-8 Пара, гаряча вода та повязана продукція.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-23-010172-b. Посилання на процедуру закупівлі в
електронній системі закупівель: https://www.dzo.com.ua/tenders/14459322
У зв’язку із зміною тарифів (підвищенням тарифів) на послугу з постачання теплової
енергії для бюджетних установ на підставі: 1) рішення Виконавчого комітету Херсонської
міської ради від 29.09.2021 року № 594; 2) розпорядження АТ «Херсонська ТЕЦ» від
30.09.2021 року № 19-р; 3) рішення Виконавчого комітету Херсонської міської ради від
16.12.2021 року № 895; 4) розпорядження АТ «Херсонська ТЕЦ» від 21.12.2021 року № 32-р КЗ
«Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» ХОР отримав додаткові кошти на
закупівлю товарів, робіт і послуг, які Замовник об'єктивно не міг передбачити на початку року
або на момент здійснення первинної закупівлі.
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.
Оскільки розглядається проведення переговорної процедури (скорочена) відповідно до
четвертого абзацу пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” –
“відсутність конкуренції з технічних причин” немає можливості здійснити порівняння ціни
визначаємо постачальника як постачальника з оптимальним поєднанням ціни та якості.

Голова тендерного комітету

Абрамчук В.В.

