Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:
Постачання теплової енергії (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція)
1. Замовник:
1.1. Найменування замовника: Бердянський економіко-гуманітарний коледж
Бердянського державного педагогічного університету.
1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 38508322.
1.3. Місцезнаходження: 71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 12
Грудня 13/2
1.4. Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади (підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3
частини першої статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» зі змінами).
2. Номер процедури закупівлі в елетронній системі закупівель.
ID: UA-2021-12-23-011881-c

3.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні вимоги
Предмет закупівлі:
№
з/п

1

Найменування
Постачання теплової енергії (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара,
гаряча вода та пов’язана продукція)

Од. вим.

Гкал

Кількість

544

Строк поставки з 01.01.2022 по 31.12.2022

4.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного
призначення визначений відповідно до прогнозованих розрахунків до кошторису на
2022 рік, становить – 1679200,00 грн.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі:
Навчальні корпуси 327 Гкал. *3915,05 грн. =1280900,00 грн.
Гуртожиток 217 Гкал.*1821,66 грн=395300
Загальна очікувана вартість 1280900,00+395300,00=1679200,00
6.Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена із прогнозованих об’ємів
споживання електричної енергії у січні-грудні 2022 року та тарифів Відповідно до
рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради №379 від 27.10.2021 року
«Про встановлення ПрАТ «Бердянське підприємство теплових мереж» тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання
теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ та організацій, релігійних
організацій та інших споживачів (крім населення) на плановий період з 01.10.2021 р.
по 30.09.2022 р.» встановлено тариф для бюджетних установа та організацій -3915,05
грн/Гкал (з ПДВ).
Для населення на підставі Рішення виконавчого комітету Бердянської міської
ради від 15.01.2019 р №24 –для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії -1821,66 грн./Гкал (з ПДВ).
Посилання па процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-23-011881-c

