
Інститут електродинаміки Національної 
академії наук України 

03057. м. Київ пр.-т Перемоги,56, тел. (044) 366-26-25, 

код ЄДРПОУ 05417236 

У відповідності до Постанови № № 1266 КМУ від 16 грудня 2020 р., зокрема, п. З 

"з метою ефективного та раціонального використання коштів забезпечити оприлюднення 

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті. (оприлюднюється 

на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення та застосування переговорної  

процедури закупівлі. 

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2022-02-03-001285-а 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417236 

1.3. Місцезнаходження: 03057, м. Київ проспект Перемоги, 56 

1.4. Конкретна назва закупівлі: Послуги з теплопостачання (Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція) 

1.5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: код ДК 021:2015 - код 

09320000-8 –«Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» 

1.6. Категорія Замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади, відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 Закону. 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету 

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 

2 572 521,00 грн. (два мільйона п’ятсот сімдесят дві тисячі п’ятсот двадцять одна гривня 00 

копійок) з ПДВ. 

3. Предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги з теплопостачання - ДК 021:2015 код – 

09320000-8 –«Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  1 050 Гкал. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 03057 м. Київ, пр.-т 

Перемоги, 56 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01 січня 2022 року по 31 

грудня 2022 року 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
2 572 521,00 грн. (два мільйона п’ятсот сімдесят дві тисячі п’ятсот двадцять одна 

гривня 00 копійок)  з ПДВ. 

Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована виходячи із загальної площі 

приміщень, яку необхідно отопити, фактичного обсягу спожитої теплової енергії у попередніх 

роках та тарифу на теплову енергію.  
Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики  

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.  

Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів відповідно до 

Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 23.09.2020 № 1487 (зі змінами).  



Відповідно до Методики:    ОВрег = V × Цтар,  

де:  

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне 

регулювання цін і тарифів;  

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;  

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-

правовим актом. 

Очікуване споживання на 2022 рік – 1 050 Гкал.  

Тариф на момент проведення переговорів — 2 041,68 грн. без ПДВ.  

Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік — 2 572 521,00 грн.з ПДВ  (1050 х 2041,68 х 1,2 = 

2 572 521,00 грн. з ПДВ.) 

Розмір бюджетного призначення: 2 572 521,00 грн. (два мільйона п’ятсот сімдесят дві тисячі 

п’ятсот двадцять одна гривня 00 копійок)  з ПДВ згідно з кошторисом на 2022 рік. 

5. Нормативно-правове регулювання 
Враховуючи той факт, що протягом останніх десяти років Інститут електродинаміки НАН 

України отримував теплоносій від Київського національного економічного університету. Для 

постачання тепла від іншого постачальника необхідні додаткові вводи теплового носія від різних 

постачальників. Для цього потрібно виконати договірні, проектні та інші технічні роботи, які 

потрібно забезпечити додатковими витратами. Тому в Інституті на даний час немає можливості 

організовувати теплопостачання від інших постачальників теплової енергії.  

Розрахунок за теплову енергію з КНЕУ здійснюється за тарифами затвердженими 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 13 жовтня 2021 року № 2145, тому при розрахунках за фактично спожиту 

Інститутом електродинаміки Національної Академії наук України теплову енергію за 1 Гкал. 

будуть застосовуватись тарифи у розмірі 2 041 грн. 68 коп. без ПДВ.  

Таким чином, у ІЕД НАН України виникає необхідність придбання послуг з 

теплопостачання за переговорною процедурою закупівлі саме у Державного вищого навчального 

закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". 

6. Обґрунтування технічних характеристик  
Термін постачання — з 01 січня 2022р. по 31 грудень 2022р. 

Технічні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів у сфері теплопостачання.  

7. Обґрунтування якісних характеристик  
Якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів у сфері теплопостачання.  


