КОМУНАЛЬНИЙ ПОЧАТКОВИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 6”
Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
за результатами переговорної процедури закупівель,
проведеної з КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ» 21 грудня 2021 року
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається
обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови
КМУ від 16.12.2020 р. №1266:
Предмет закупівлі - код згідно ДК 021:2015 09320000-8 – пара, гаряча вода та
пов’язана продукція (постачання теплової енергії).
У зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»,
11.11.2021 замовником КПСМНЗ ДШМ № 6 було прийнято рішення про проведення
процедури закупівлі відкриті торги та оголошено закупівлю UA-2021-11-11-005214-a.
Проте станом на 29.11.2021 було подано менше двох пропозицій, як наслідок торги були
автоматично відмінені електронною системою закупівель. Тому 29.11.2021 замовником
знову було прийнято рішення про проведення процедури закупівлі відкриті торги та
оголошено нову закупівлю UA-2021-11-29-005418-c. Проте знову ж таки станом на
15.12.2021 було подано менше двох пропозицій, як наслідок торги були автоматично
відмінені електронною системою закупівель.
Враховуючи ті обставини, що двічі було відмінено процедуру відкритих торгів за
предметом «Постачання теплової енергії», код національного класифікатора України ДК
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція через відсутність достатньої кількості учасників, уповноваженою особою було
прийнято рішення застосувати, як виняток, переговорну процедуру закупівлі, відповідно
до п.1 ч.2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі»
При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також
вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були
визначені замовником у тендерній документації.
Згідно із Законом та потребами Замовника, на підставі постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
від 24.11.2021 № 2316 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24.12.2020 № 2755»
для ПРАТ «Харківська ТЕЦ-5» та згідно листа КП «Харківські теплові системи» від
16.12.2021р. № 1043/01 «Про зміну тарифу» з 01.12.2021р. передбачено здійснити
Закупівлю в межах очікуваних бюджетних призначень на 2022 рік в обсязі 116,786 Гкал на
загальну суму 359909,93 грн. з урахуванням ПДВ. Документи, що підтверджують
наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 1) Звіт про результати
проведення процедури закупівлі № UA-2021-11-11-005214-a 2) Звіт про результати
проведення процедури закупівлі № UA-2021-11-29-005418-c.У зв’язку з відсутністю
достатньої кількості тендерних пропозицій на постачання теплової енергії, прийнято
рішення про проведення закупівлі із застосуванням переговорної процедури з
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ".
Закупівля теплової енергії буде здійснюватися згідно тарифів, встановлених
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, складовою частиною яких, у тому числі, є транспортування теплової
енергії.

