
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 (5 лотів)  за Код ДК 021-2015 - 

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція на 2022 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-2022-01-24-002018-c 

2.  Предмет закупівлі та очікувана  вартість (договору)  

Постачання теплової енергії в гарячій воді (5 лотів)  за Код ДК 021-2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода 

та пов’язана продукція, 550 000,00 гривень (розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно від 

кількості спожитої теплової енергії за 2021 рік та відповідно до діючого тарифу на теплову енергію у 

2022 році) . 

Лот №1  

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

82300, Львівська область, м.Борислав, вул.Грушевського, 7; 

Обсяг надання послуг:  25,84  ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 95 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №2 

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

80300, Львівська область, м. Жовква, вул. Героїв УПА, 35; 

Обсяг надання послуг:  20,22 ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 85 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №3 

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

80700, Львівська область, м.Золочів, вул. Чорновола, 3; 

Обсяг надання послуг:  26,78  ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 95 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №4 

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

80400, Львівська область, м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 27. 

Обсяг надання послуг:  16,91 ГКал 

Загальна ціна пропозиції: 60 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №5 

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

79019, м.Львів, вул. Донецька, 3. 

Обсяг надання послуг: 73,85 ГКал; приєднане теплове навантаження –  4299,95 грн/міс. 

Загальна ціна пропозиції: 215 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

 

 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

Враховуючи необхідність у здійсненні закупівлі послуг з постачання теплової енергії для 

структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Львівській області та об’єктивну 

відсутність конкуренції з технічних причин щодо надання послуг постачання з постачання теплової 

енергії, згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» зведений перелік суб’єктів 

природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів 



природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких 

діють суб’єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій 

у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до 

створення зазначених комісій. Також, відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про природні 

монополії» та Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному веб-

сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) єдиний можливий постачальник, 

природний монополіст: по Лот №1 - КП «Бориславтеплоенерго», Лот №2 - КП 

«Жовкватеплоенерго», Лот №3 - ТОВ «Золочівенергоінвест», Лот №4 - ТзОВ «Еко Генерація 

Захід», Лот №5 - ЛМКП «Львівтеплоенерго». 

 

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до потреб замовника та діючого тарифу 

на теплову енергію:  

Лот №1  

Ціна за 1 Гкал теплової енергії складає 3675,48 грн. (з врахуванням ПДВ). 

Лот №2 

Ціна за 1 Гкал теплової енергії складає 4201,99 грн. (з врахуванням ПДВ);  

Лот №3 

Ціна за 1 Гкал теплової енергії складає 3546,93 грн. (з врахуванням ПДВ);  

Лот №4 

Ціна за 1 Гкал теплової енергії складає 3546,92 грн. (з врахуванням ПДВ); 

Лот №5 

Ціна за 1 Гкал теплової енергії складає 2911,21 грн. (з врахуванням ПДВ), приєднане теплове 

навантаження –  4299,95 грн/міс.;  

 

 

 

 

 

 

 

 


