Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,
його категорія: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ";
36011, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ДМИТРІЄВА, будинок 7А; ЄДРПОУ 02008951; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади
2. Назва 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 і частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності): Код ДК 021:2015 - 09320000-8- Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-14-004737-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Відповідно до існуючих схем теплопостачання м. Полтава, забезпечення тепловою
енергією Комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний онкологічний
диспансер Полтавської обласної ради», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Миколи
Дмитрієва, 7 а, здійснюється від мереж, що знаходяться на балансі ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго». Технічна можливість теплопостачання від інших мереж відсутня.
обсяг закупівлі – 872,233045 Гкал
строк поставки теплової енергії – січень- листопад 2022 року
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:.
Очікувана вартість закупівлі визначена враховуючи обсяг затверджених
кошторисних призначень по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на 2022 р., затверджений
тариф на теплову енергію та щомісячну абонентську плату на одиницю теплового
навантаження рішення восьмої позачергової сесії восьмого скликання Полтавської обласної
ради №326 від 09.12.21 р. «Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої
води, що надаються Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством
теплового господарства «Полтаватеплоенерго»
Розмір бюджетного призначення – 6 707 784,53 грн
Джерело фінансування:
6 573 520,94 грн. грн. - затверджені планом використання бюджетних коштів на 2022 р
134 263,59 грн. - сума коштів відшкодування орендарів протягом 2022 р.

