
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та 

очікуваної вартості предмета закупівлі  

 

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС: Послуги з постачання теплової 

енергії (лот 1 - Послуги з постачання теплової енергії за адресою: просп. Соборний, буд. 

137; лот 2 - Послуги з постачання теплової енергії за адресою: вул. Рекордна, буд. 41), код 

ДК 021:2015 – 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов'язана продукція  

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Переговорна процедура (скорочена) 

UA-2022-02-15-004497-b 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 995 155,23 грн з ПДВ, в тому числі: 

лот 1: 1 300 370,02 грн з ПДВ; лот 2: 6 694 785,21 грн з ПДВ 

 

Обґрунтування: 

Необхідність проведення закупівлі послуг з постачання теплової енергії протягом 2022 

року зумовлена  потребою в забезпеченні функціонування приміщень Державного 

підприємства «Запорізький державний цирк» за адресами: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд.41 

та просп. Соборний, буд.137 (Будинок артистів цирку). 

З метою забезпечення послуг з постачання тепловою енергією приміщення  

Запорізького державного цирку підключені до загальної мережі Концерну «Міські теплові 

мережі». Концерн «Міські теплові мережі» здійснює на території м. Запоріжжя та Запорізької 

області господарську діяльність відповідно до ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з  транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та входить  до Зведеного переліку суб'єктів природних монополій, 

розміщеного на офіційному сайті Антимонопольного комітету України, щодо 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами. Враховуючи вищезазначене, послуги з постачання теплової енергії  ДП 

«Запорізький державний цирк» за адресами : м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд.41; просп. 

Соборний, буд. 137 може надавати  виключно  Концерн «Міські теплові мережі».  

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про діючі 

тарифи на відповідні послуги, надана  Концерном «Міські теплові мережі»,  що складає: 

Лот 1 - 246,42 Гкал за умовно-змінною частиною двоставкового тарифу на суму 1 210 161,23 

грн;  умовно-постійна частина двоставкового тарифу на суму 89 992,79 грн; абонплата на суму 

216,00 грн; 

Лот 2 - 1 249,91 Гкал за умовно-змінною частиною двоставкового тарифу на суму 6 138 270,51 

грн;  умовно-постійна частина двоставкового тарифу на суму 556 514,70 грн. 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету 

закупівлі визначена за аналізом споживання теплової енергії на протязі останніх років та 

проведення розрахунків споживання на 2022 рік. 

 

 

Уповноважена особа  

ДП «Запорізький державний цирк»             Олена ШЕВЕЙКО 


