ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі
відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне
використання бюджетних коштів» (зі змінами та доповненнями)

1. Замовник, юридична Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий клінічний
адреса, код ЄДРПОУ
будинок №1 м. Львова; (79014, Україна, Львівська обл., Львів,
вул. Мечнікова,8); Код за ЄДРПОУ 01984292
2. Підстава
для постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013
публікації
№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України
обґрунтування
від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних
коштів» (зі змінами і доповненнями)
3. Процедура закупівлі
Переговорна процедура. Оскільки, послуги з теплопостачання
можуть бути надані лише ЛМКП «Львівтеплоенерго», відповідно до
положень ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним
комітетом прийнято рішення застосувати переговорну процедуру
(скорочену) закупівлі теплової енергії, на підставі абзацу 3 ч.2 ст.40
Закону, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані,
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за
наявності одного з таких випадків, а саме: відсутність конкуренції з
технічних причин.
Назва
предмету Код ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана
4. закупівлі
продукція
5. Ідентифікатор
UA-2020-12-30-002579-b
закупівлі
6. Рядок плану закупівлі UA-P-2020-12-30-007392-a
7. Очікувана
вартість 1 544,084,00 грн. (кошти міського бюджету).
Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована виходячи із
предмета закупівлі
загальної площі приміщень, фактичного обсягу спожитої теплової
енергії у попередні роки та встановленого тарифу на теплову енергію
на 2021 рік.
8. Обґрунтування
З метою вдосконалення системи планування видатків на енергоносії,
очікуваної
вартості забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів у
бюджетних установах міста, скорочення обсягу бюджетних видатків
предмету закупівлі
на придбання енергоресурсів виконавчий комітет ЛМР Рішенням
№1178 від 18.12.2020р. схвалив ліміти споживання енергоносіїв на
2021р. для бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету
м. Львова, в.т.ч. і для нашої установи.
При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувався та
аналізувався обсяг спожитого теплопостачання за 2020 рік.
9. Обґрунтування

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені

технічних
та якісних відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог
характеристик предмета нормативних документів у сфері теплопостачання. Згідно з ст.1
закупівлі
Закону України «Про природні монополії» природна монополія -

стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку
є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок
технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним
зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру
збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що
виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути

замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим
попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці
товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).
Згідно з ст. 12 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» - суб'єкт господарювання займає монопольне
(домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у
нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції
внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів
господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту
товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів
господарювання,
наявності
пільг
чи
інших
обставин.
Розпорядженням АМКУ від 28.11.2012р. № 874р. «Про затвердження
Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів
природних монополій» визначено порядок складання та ведення
АМКУ зведеного переліку суб'єктів природних монополій з метою
виконання положень Закону України «Про природні монополії». До
Зведеного переліку включаються суб'єкти господарювання
(юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари на ринках, що
перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів
суб’єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що
здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій.
ЛМКП «Львівтеплоенерго» входить до числа підприємств, які
зазначені у зведеному переліку суб'єктів природних монополій, що
розміщений на офіційному веб-сайті АМКУ, та в Реєстрі суб’єктів
природних монополій у сферах теплопостачання та централізованого
водопостачання та водовідведення, що формується національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг, що опублікований на офіційному веб-сайті
НКРЕКП.
ЛМКП «Львівтеплоенерго» є суб’єктом господарювання, що
здійснює господарську діяльність на ринку транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами у Львівській області та відповідно до ст. 12 ЗУ
«Про захист економічної конкуренції» займає монопольне
(домінуюче) становище на вказаному ринку у територіальних межах
м. Львова. Відповідно до наведеного, закупівлю за ДК 021:201509320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція Замовник може
здійснити тільки у ЛМКП «Львівтеплоенерго», що у свою чергу
означає відсутність конкуренції на відповідному ринку.

