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1.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

1.1. Кількість та вартість предмету закупівлі 
Таблиця 1 

№ 
п/п Найменування Кількість 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Строк поставки 
товару 

1. 

Пара, гаряча вода та пов'язана 
продукція (централізоване 
постачання теплової енергії для 
потреб навчальних корпусів та 
гуртожитку коледжу) 

1608 Гкал 3338918,60 грн. 
зПДВ 

до 31.12.2021р. 

Обсяг закупівлі загальний - 1608 Гкал 
- для навчальних корпусів коледжу - 900 Гкал; 
- для гуртожитку - 700 Гкал; 
- орендовані приміщення - 8 Гкал. 

1.4. Вимоги до предмета закупівлі 
1. Учасник повинен постачати Замовнику теплову енергію, якість якої відповідає таким 

споживчим властивостям, якісним показникам і режимам : 
1.1. Постачання теплової енергії для централізованого опалення: 
- безперебійне постачання теплової енергії протягом усього опалювального сезону при 

умові 100% оплати за фактично спожиту теплову енергію; 
- забезпечення дотримання гідравлічного та теплового режимів на тепловому вводі; 
- якщо середньодобова температура зовнішнього повітря більше + 10 °С, можливі 

пропуски в роботі котельних. 
2. Постачання пари. 
2.1 .Учасник забезпечує температуру в житлових та нежитлових приміщеннях Замовника 

відповідно до санітарно-гігієнічних норм, затверджених в установленому порядку. 
2.2. Кількість теплової енергії, що надається Замовнику, визначається розрахунковим 

методом згідно теплового навантаження з урахуванням середньомісячної фактичної температури 
теплоносія в теплових мережах теплопостачальної організації, середньомісячної температури 
зовнішнього повітря та кількості годин (діб) роботи тепловикористального обладнання в 
розрахунковому періоді, згідно Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової 
енергії на опалення житлових та громадських споруд КТМ 204 України 244-94 з урахуванням 
кліматологічних параметрів ДСТУ-НБВ. 1.1 .-27, введених в дію з 01.11.2011 р. 

2.3. У разі встановлення приладу обліку теплової енергії, кількість теплової енергії, яка 
постачається Замовнику для централізованого опалення, гарячого водопостачання визначається 
згідно показів приладу обліку. У разі встановлення приладів обліку теплової енергії не на межі 
балансової належності, до обсягів теплової енергії, визначеної по приладам обліку, додаються 
втрати в теплових мережах Замовника від межі балансової належності до місця встановлення 
приладів обліку. 

2.4. За наявності у Замовника опалювальних об'єктів, які розраховуються за надані 
послуги з постачання теплової енергії за 1 м. кв. опалювальної площі по тарифу населення, сума 
нарахувань за спожиту теплову енергію визначається шляхом множення загальної опалювальної 
площі об'єкту на діючий тариф, розрахований з урахуванням коефіцієнта, що враховує 



відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від 
врахованих при розрахунку діючого тарифу в поточному місяці. Врахування такого коефіцієнту 
здійснюється для надання послуг централізованого теплопостачання лише для населення. 

2.5. Якість предмета закупівлі може бути покращена за умови, що таке покращення не 
призведе до збільшення суми закупівлі. 

2. Розміри бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі 
2.1. Очікувана вартість предмета закупівлі: 3338918,60 грн. з ПДВ. 
2.2. Вартість одиниці послуги: 
- для навчальних корпусів коледжу - 900 Гкал., (тариф на момент оголошення закупівлі 

складає - 2129,89 грн/Гкал з ПДВ); 
- для гуртожитку - 700 Гкал., (тариф на момент оголошення закупівлі складає 2005,60 

грн/Гкал з ПДВ); 
- орендовані приміщення - 8 Гкал., (тариф на момент оголошення закупівлі складає 

2262,20 грн/Гкал з ПДВ). 
2.3. Джерело фінансування: кошти державного бюджету: загальний і спеціальний фонд. 
2.4. Розміри бюджетного призначення: згідно зі ст. 48 Бюджетного кодексу України 

зобов'язання Споживача за договором в частині оплати поставленої електричної енергії 
виникають у 2021 році в межах асигнувань, встановлених кошторисом та затверджених головним 
розпорядником коштів (Міністерство освіти та науки України). Розміри бюджетного 
призначення будуть визначені на стадії укладання Договору. 

Уповноважена особа С.В. Дяченко 


