
Замовник:

ЄДРПОУ:

Адреса: 

Джерело фінансування:

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
розміру бюджетного призначення та очікуваної 

вартості

Закупівля послуг з постачання 

теплової енергії (ДК 021:2015 код 

09320000-8 «Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція»)                                    

UA-2022-02-03-006372-b

2282

5 643 930,18 грн. (пять 

мільйонів шістсот сорок 

три тисячі девятсот 

тридцять гривень 18 коп.) з 

ПДВ

Переговорна 

процедура

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені 

ьвідповідно до закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV, 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII, 

Правилам надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про 

надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.09.2019 р. № 830, Правилам технічної експлуатації 

теплових установок і мереж, затвердженим наказом Міністерства ПтаЕ від 

14.02.2007 №71, Правил надання послуг з централізованого опалення,

постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 та інших нормативно-правових 

актів України.

Розмір бюджетного призначення затверджений головним розпорядником 

коштів – Національною академією медичних наук України. Очікувана 

вартість предмета

закупівлі визначена на підставі Методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, затвердженої наказом

Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (далі – 

Методика) та комунальних тарифів. Очікувана вартість закупівлі 

товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і 

тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових 

актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного 

регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток 

необхідного обсягу товарів/послуг та ціни

(тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що 

розраховується за такою формулою:

ОВрег - V * Цтар,

де: ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких 

проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним  

нормативно-правовим актом. Постачання теплової енергії буде 

здійснюватися згідно з тарифами, встановленими

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, складовою частиною яких, у тому 

числі є транспортування теплової енергії.

 

Обгрунтування  UA-2022-02-03-006372-b теплопостачання

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНКУРЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ                                                                                                                                                  

ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»,                                                                                                                                                     Категорія 

замовника згідно п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі»

02011870

Державний бюджет України

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016року №710 (зі змінами)

Назва предмета закупівлі із 

зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником та ID 

закупівлі

Код КЕКВ

Розмір бюджетного 

призначення та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі, грн.

Вид закупівлі

Обгрунтування:

вул.Зоологічна, 3, Київ, м. Київ, Україна, 03680


