
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості, конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель 

до предмета закупівлі Постачання теплової енергії в гарячій воді (8 лотів)  за Код ДК 021-2015 (CPV) 

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція на 2021 рік для опублікування на веб-сайті 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2020 №1266 

1.  ID номер:      UA-2021-02-03-011747-a 

2.  Предмет закупівлі та очікувана  вартість (договору)  

Постачання теплової енергії в гарячій воді (8 лотів)  за Код ДК 021-2015 (CPV) 09320000-8 Пара, 

гаряча вода та пов’язана продукція, 770 000,00 гривень (розрахунок очікуваної вартості визначено 

відповідно від кількості спожитої теплової енергії за 2020 рік та відповідно до діючого тарифу на 

теплову енергію у 2021 році) . 

Лот №1  

Найменування предмета закупівлі: Лот №1 постачання теплової енергії в гарячій воді за 

адресою 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул.Грушевського 7 

Обсяг надання послуг:  35,49  ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 75 000,00  грн. з ПДВ 

 

Лот №2 

Найменування предмета закупівлі: Лот №2 постачання теплової енергії в гарячій воді за 

адресою 81700, Львівська обл., м.Жидачів, вул.Шашкевича 2 

Обсяг надання послуг:  37,65 ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 70 000,00  грн. з ПДВ 

 

Лот №3 

Найменування предмета закупівлі: Лот №3 постачання теплової енергії в гарячій воді за 

адресою 80300, Львівська обл., м. Жовква, вул. Героїв УПА 35 

Обсяг надання послуг:  43,01 ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 80 000,00  грн. з ПДВ 

 

Лот №4 

Найменування предмета закупівлі: Лот №4 постачання теплової енергії в гарячій воді за 

адресою 80700, Львівська обл., м.Золочів, вул. Чорновола 3 

Обсяг надання послуг:  43,02  ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 80 000,00  грн. з ПДВ 

 

Лот №5 

Найменування предмета закупівлі: Лот №5 постачання теплової енергії в гарячій воді за 

адресою 80400, Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка 45. 

Обсяг надання послуг:  34,96 ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 65 000,00  грн. з ПДВ 

 

 

 



Лот №6 

Найменування предмета закупівлі: Лот №6 постачання теплової енергії в гарячій воді за 

адресою 82000, Львівська обл., м.Старий Самбір, вул. Л.Галицького 40. 

Обсяг надання послуг: 28,31 ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 60 000,00  грн. з ПДВ 

 

Лот №7 

Найменування предмета закупівлі: Лот №7 постачання теплової енергії в гарячій воді за 

адресою 79019, м.Львів, вул. Донецька 3. 

Обсяг надання послуг: 212,30 ГКал; приєднане теплове навантаження –  2733,89 грн/міс. 

Загальна ціна пропозиції: 300 000,00  грн. з ПДВ 

 

Лот №8 

Найменування предмета закупівлі: Лот №8 постачання теплової енергії в гарячій воді за 

адресою 82000, Львівська обл., м. Червоноград, вул. С.Бандери 4. 

Обсяг надання послуг:  18,87  ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 40 000,00  грн. з ПДВ 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та 

діючого тарифу на теплову енергію:  

Лот №1  

Обсяг надання послуг:  35,49  ГКал; Тариф: 2113,26 грн. з ПДВ за 1Гкал; 

 

Лот №2 

Обсяг надання послуг:  37,65 ГКал; Тариф: 1859,39 грн. з ПДВ за 1Гкал; 

 

Лот №3 

Обсяг надання послуг:  43,01 ГКал; Тариф: 1860,07 грн. з ПДВ за 1Гкал; 

 

Лот №4 

Обсяг надання послуг:  43,02  ГКал; Тариф: 1859,39 грн. з ПДВ за 1Гкал; 

 

Лот №5 

Обсяг надання послуг:  34,96 ГКал; Тариф: 1859,39 грн. з ПДВ за 1Гкал; 

 

Лот №6 

Обсяг надання послуг: 28,31 ГКал; Тариф: 2119,22 грн. з ПДВ за 1Гкал; 

 

Лот №7 

Обсяг надання послуг: 212,30 ГКал; приєднане теплове навантаження – 2733,89 грн/міс. 

Тариф: 1413,07 грн. з ПДВ за 1Гкал з приєднаним тепловим навантаженням – 

2733,89грн/міс.; 

 

Лот №8 

Обсяг надання послуг:  18,87  ГКал; Тариф: 2120,29 грн. з ПДВ за 1Гкал. 

 

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням діючого 

тарифу на теплову енергію, встановленого: 

 



Лот №1 - Рішенням Виконавчого комітету Бориславської міської ради №186 від 

03.11.2020 року «Про зміну тарифів на теплову енергію для потреб населення, бюджетних 

установ та інших споживачів КП «Бориславтеплоенерго»; 

 

Лот №2 - Рішенням Виконавчого комітету Жидачівської міської ради №133 від 

29.09.2020 року «Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ «Енергозбереження 

Львів», що здійснює її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел 

енергії, для потреб установ та організацій»; 

 

Лот №3 - Рішенням Виконавчого комітету Жовківської міської ради №154 від 

10.09.2020 року «Про встановлення КП «Жовкватеплоенерго» тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання»; 

 

Лот №4 - Рішенням Виконавчого комітету Золочівської міської ради №1379 від 

01.10.2020 року «Про встановлення тарифу на виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії»; 

 

Лот №5 - Рішенням Виконавчого комітету Кам»янка-Бузької міської ради №140 від 

21.10.2020 року «Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТзОВ «ЕКО ГЕНЕРАЦІЯ 

ЗАХІД»»; 

 

Лот №6 - Рішенням Виконавчого комітету Старосамбірської міської ради №100/02-04 

від 27.12.2018 року «Про погодження вартості надання послуг на теплопостачання у 

приміщенні адмінбудинку по вул. Л.Галицького, 40 в м. Старому Самборі ТзОВ 

«Прикарпаття Інвест»; 

 

Лот №7 – Лист ЛМКП «Львівтеплоенерго» №08/609 від 08.12.2020 року, на виконання 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 30.11.2020 року №2250, з 01 грудня 2020 року розрахунки за 

теплову енергію для опалення, підігріву води та іншої потреби для потреб усіх категорій  

споживачів будуть проводитись відповідно до встановлених тарифів; 

 

Лот №8 - Рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради №163 від 

17.12.2020 року «Про встановлення тарифів КП «Червоноградтеплокомуненерго» на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової 

енергії зі структурою на плановий період 2020-2021р.р.»; 

 

 


