ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція», розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання
державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, його категорія:
ЛФМЛ при ЛНУ імені Івана Франка; місцезнаходження замовника: вул. Караджича, 29, Львів,
Львівська область, Україна, 79054; ЄДРПОУ 13807543,
Відповідно до п. З ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, зазначені у
пункті 3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями
(крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави
або територіальної громади)
ва 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 н частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК
021:2015 — ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-12-14-006715-a
Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 333 100, 00 грн (
триста тридцять три тисячі сто грн, 00 коп.). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на
підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.
Розмір бюджетного призначення: 333 100, 00 грн ( триста тридцять три тисячі сто грн, 00 коп. )згідно
з бюджетними призначенням (про що свідчить довідка змін на 2021р).на грудень 2021 р
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання з
01.12.2021 р по 31.12.2021 р.
Згідно нових бюджетних призначень для потреб Замовника на грудень 2021 рік необхідно здійснити
Закупівлю на підставі абз. З пункту 2 частини 2 статті 40 Закону якщо роботи, товари чи послуги
можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності
одного з випадків, а саме відсутність конкуренції з технічних причин. Львівське комунальне
підприємство «Залізничнетеплоенерго» 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 закупівлею даного/ї товару (послуги) може бути запропоновано
лише певному постачальнику, що у свою чергу означає відсутність конкуренції на відповідному ринку.
На підставі викладеного, оскільки послуги з теплопостачання може бути запропоновано лише ЛКП
«Залізничнетеплоенерго» ЄДРПОУ 20784943, Замовник для здійснення закупівлі послуги з
теплопостачання, відповідно до положень статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» повинен
застосувати переговорну процедуру закупівлі на підставі абзацу 3 п.2 ч.2 ст.40 Закону. Враховуючи
зазначене, замовник прийняв рішеня стосовно застосування переговорної процедури відповідно до абз.
З пункту 2 частини 2 статті 40.
—

уповноважена особа, О.Г. Пенцак

