
Обrрунryвашня
технiчних та якiсних характеристик предметд закупiвлi, розмiру бюджетного

призначення, очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi

(вiдповiдно до пункту 4|постанови КМУ вiд 11.10.2016 J,iЪ 710 <Про ефективне викорисТ:lНЕЯ

державних коштiв> (зi змiнами))

1. найменування, мiсцезшаходження та iдентифiкацiйний код здмовЕпка в €.шноv1,

державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмuiв та гроuа:сьlоl форщвпц
його категорiя:

- Нiжинськийдитячийбулинок-iнтернат;

- ддреса: вул. Березанська,44 а, м. Нiжин, l6600;

- код за €ДРПОУ-03l89883;

- категорiя замовника-3 (юридичнi особи, якi с пiдприсмстваvи. !становаvи
органiзачiями (KpiM тих, якi визначенi у пунктах l i 2 частини першоii статгi 2 Зшсону) та ix
об'еднання, якi забезпечують потреби держави або територiмьноi громаJи, зазначенi в пlнктi 3

частини першоi cTaTTi 2 Закону).

2. Назва предмета заlсу-пiвлi iз зазначенням коду за €дпнпм закупiвельним словпиком
(у разi полiлу на лоти TaKi вйомостi повиннi зазначатпся стосовно кожIlого лота) та назвп
вЦповiдшпх класифiкаторiв предмета закlупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за

паявностi): виробництво. транспортування, постачання тепловоi енергii (код за ЕЗС.ЩК 021:2015-

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукшiя)
3. Прочелура закупiвлi: переговорна процедура закупiвлi (на пiдставi п.2 ч.2 ст.40 За<ону

укратни <про публiчнi закупiвлi>. а саме: переговорна процедура закупiвлi застосовусться

заI,1овником як виняток у якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконанi, поставленi чи

наданi виключfiо певним суб'сктом господарювання за HaJIBHocTi вiлсутностi KoHKypeHuii з

технiчних причин).
4. Iдентифiкатор заI\тпiвлi: Ыоц-е

5. Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi: технiчнi та

якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповйно до потреб Замовника та з

урахуванняМ вимог Законiв Украiни кПро теплопостачанЕя)), <Про комерuiйний облiк тепловоi

br"piii ,u водопостачання>, Правил користування тепловою енергiею, Правил технiчноi

експлуатаuii теплових установок i мереж та iнших нормативних докрrентiв, що регулюють
вiдносини cTopiH з приводу теп.тIопостачання

б. Обrрунryвання розмiру бюджетного призначення: розмiр бюджетного призначення,

визначений вiдповiдно до бюджетного кошторису на 2022 ptK

7. Обrрунтування очiкуваноi BapTocTi предмета закryпiвлi:
Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi визначена на пiдставi Мiнекономiки вiд 18.02.2020

року JФ275 <Про затверлження примiрноi методики визначення очiкуваноТ варгостi предмета

закупiвлi), обрано метоД розрахунку очiкуваноi BapTocTi товару/послуг, щодо яких проводиться

державне регулювання uiH i тарифiв:
очiкувана BapTicTb закупiвлi товарiв/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання

цiн i тарифiв (вiдповiдно до постанов, наказiв, iнших нормативно-пр:lвових органiв лержавноi
влади, уповнОважениХ на здiйсненнЯ державногО регулюваннЯ цiн у вiдповiлнiй сферi),

""."u"u.r""" 
як добуток необхiдного обсягу товарiв/*поолуг та цiни (тарифу), затвердженоi

вiдповiдниМ нормативно-прalвовим актом, що розраховусться за такою формулою:

нIжинськ иЙ дит я1lиЙ вудинок-IнтЕрнАт

ОВрег. :V*Щ тар.,



.Ще: ОВрг. --очiýъава MpTicTb закупiвлi товарiв/послуг, щодо якиХ проводиться державне
реryлювання чiя i тарвфiв:

v - KlrbKiqb 1обсяг) товару/послуги, що закупову€ться;
Цтар. - uiHa tгариф) з:l одиницю товару/послуги, затверджена вiдповiдним нормативно-

правовим актоу.
постачання Terr-roBoi енергii буле здiйснюватися згiдно з тарифами, встановленими

нацiональною коrriсiсю. шо з:iйснюс державне регулювання у сферах 
""ёргъr"*" 

та ком}цальних
послуг, сlс-IаJовою часп{ною яких. у тому числi е транспорт}ъання тепловоi енергii. Згiдно з
чинним Тарифоrl на пос.l\ти Тов "нiжинтепломережi'' на опалення та гарячу воду станом на

04. 01. 2022р. сLlа]ас _+502.90 грн з П{В, з урахуванням плчtнового обсягу постачанtrя
тепловоi енергii 224-78 Гкап. цiпа пропозицii уtасника переговорноi процед}ри Тов
<НiжинТеп;rомеРеrfiа_'} Стzlновить l 0l2 159,71 грн (Один мiльйон два"адцять -с".r "rо 

п'ятдесят
дев'ять гривень 7l копiйка) з \р:lхуванням пдв l68 693,29 грн.

8. Очiкавана BapTicb пред}tета закупiвлi: 1 о12 159,71 грн (Один мiльйон дванадцять
тисяч стО п'ятдесяг iев'гь гривень 71 копiйка) з урахуванням пдв 1б8 б93,29 грн.

уповноважена особа
НIЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
БУДИНОК-IНТЕРНАТ Наталiя зАхАРкIВ
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