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Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення,очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 ‘’Про ефективне використання 

державних коштів’’ (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника: 

Житомирська обласна державна адміністрація;  майдан імені С.П.Корольова,1,  

м. Житомир, 10014 ; код за ЄДРПОУ 00022489. 

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником(у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності):Послуги з передавання даних і повідомлень  (електронні комунікаційні послуги), 

а також послуги, пов’язані технологічно з електронними комунікаційними послугами ( 

Послуги телефонного зв’язку та передачі (телекомунікаційні послуги) Код ДК 021:2015:-

64210000-1). 

3. Ідентифікатор закупівлі:UA-2022-01-14-001284-a 

 

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. Технічні та якісн і 

характеристики предмета закупівлі складені з урахуванням – Закону України ‘’Про 

телекомунікації’’ від 18.11.2003 №1280-IV, Правил надання та отримання 

телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

11.04.2012 №295, Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 

01.06.2007 №769 ‘’Про затвердження Положення  про державне регулювання номерного 

ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України’’, Рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

«625 від 24.12.2019 року ‘’Про переоформленнядозволів на використання номерного ресурсу 

місцевих телефонних мереж ПАТ ‘’Укртелеком’’ та інших нормативно-правових актів 

України у сфері телекомунікацій та забезпечують цілодобове надання у користування та 

обслуговування каналів передачі даних на всіх вузлах мережі, а також типових вимог до 

надання таких послуг що склалися на ринку даного виду надання послуг.  

5.Обгрунтування розміру бюджетного призначення:розмір бюджетного призначення , 

визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік, становить 100000,00  грн. з 

ПДВ. 

  6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 100000,00 грн. з ПДВ. 

  7. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до 

одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства від 18.02.2020р. №275 (далі –Наказ). Розрахунок очікуваної вартості 

товарів/послуг проводиться напідставі закупівельних цін попередніх періодів, зокрема на 

підставі вартості договорів на аналогічні послуги з урахуванням коефіцієнта інфляції та 

зміни ціни, для яких застосовується державне регулювання цін і тарифів. 
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Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення,очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 ‘’Про ефективне використання 

державних коштів’’ (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника: 

Житомирська обласна державна адміністрація;  майдан імені С.П.Корольова,1,  

м. Житомир, 10014 ; код за ЄДРПОУ 00022489. 

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником(у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності):Послуги теплопостачання  Код ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція. 

3. Ідентифікатор закупівлі:UA-2022-02-10-009947-b 

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів. Технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі відповідають вимогам Закону України від 02.06.2005 №2633-IV ‘’Про 

теплопостачання’’, який регулює діяльності на об’єктах сфери теплопостачання та регулює 

відносини, пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням 

теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України. Взаємовідносини між 

теплопостачальними організаціями та споживачами теплової енергії визначено Правилами 

користування тепловою енергією, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.10.2007 № 1198, якими, зокрема встановлено технічні умови приєднання споживачів 

теплової енергії, державний нагляд за системами теплопостачання і теплоспоживання,  

проведення розрахунків за спожиту теплову енергію , припинення і обмеження постачання 

теплової енергії, права та обов’язки теплопостачальної організації, права і обов’язки 

споживача теплової енергії. Згідно рішення 24 сесії Житомирської обласної ради 

VIскликання від 27.10.2005р. №794 ‘’Про передачу дахової котельні’’, експлуатаційною 

організацією дахової котельні, на будівлі по вул. Мала Бердичівська,25, у м.Житомирі, 

визначено комунальне підприємство по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної 

ради. Постачання теплової енергії з (автономної) дахової котельні за монопольним 

становищем проводиться в межах діючих мереж комунального підприємства у адмінбудинку 

за адресою: майдан ім. С.П.Корольова,1. 

5.Обгрунтування розміру бюджетного призначення:розмір бюджетного призначення , 

визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік, становить 555600,00  грн. з 

ПДВ. 

  6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 555598,22 грн. з ПДВ. 

 

  7. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:очікувана вартість 

предметазакупівлівизначена відповідно до порядку формування тарифу, на послуги 

теплопостачання службових приміщень, яка надана комунальним підприємством по 

експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради: 

Тариф : 1Гкал -8833,04 грн. з ПДВ, 

Кількість: 62,90 Гкал. 

 


