Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Замовник : Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Гжицького вул. Пекарська, 50, Львів, Львівська область, Україна,
79010 ЄДРПОУ 00492990
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-21-014881-b
3. 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 (СРV) (09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція)
(Постачання теплової енергії) (2 Лоти)
Лот №1 -постачання теплової енергії для потреб гуртожитків (населення)
Лот № -2 -постачання теплової енергії для потреб корпусів (бюджетних установ)

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
4.1. Загальний прогнозований обсяг послуг, що закуповується: 3 600 Гкал;
Лот 1- 1350,00 Гкал (Гуртожитки)
Лот 2- 2250,00 Гкал (Навчальні корпуси):

4.2. Термін постачання: до 30 квітня 2022 року.
4.3. Споживач приєднаний до системи централізованого теплопостачання м. Львова, яке
забезпечує ТЗОВ «ВЕТТЕПЛО»
4.4. Відносини між надавачем послуг теплопостачання та споживачем регулюються
наступними нормативно-правовими актами:
-Закону України "Про теплопостачання"
-Постанова Кабінету міністрів України від 21.07.2005 № 630 "Про затвердження Правил
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення
-Постанова Кабінету міністрів України від 03.10.2007 N 1198 «Правила користування
тепловою енергією»,
-Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг від 14.03.2018 № 311 "Про затвердження Кодексу комерційного
обліку електричної і теплової енергії"
-Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 Про затвердження
Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання
послуги з постачання теплової енергії
4.5. Вимоги щодо якості:

Послуги повинні відповідати: з централізованого опалення - нормативній температурі
повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) за умови їх утеплення
споживачами та вжиття власником (балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем
заходів до утеплення місць загального користування будинку; Забезпечити температуру
повітря (+18 С) в приміщеннях згідно з діючими правилами і нормами. ( при умові 100 %
пропускної здатності стояків та радіаторів) .
-Забезпечення безперебійного цілодобового постачання теплової енергії протягом усього
опалювального сезону з допустимим відхиленням 2 години від встановленого терміну
4.6.Надання послуг здійснюється Надавачами, які отримали відповідну ліцензію на право
провадження господарської діяльності з теплопостачання споживачу.
4.7.Суб'єкти у сфері теплопостачання повинні дотримуватися вимог законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його
порушення і здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення
шкідливого впливу об'єктів у сфері теплопостачання на навколишнє природне
середовище.
Учасник при наданні послуг передбачає необхідні заходи із захисту довкілля:
здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів,
стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та
інших шкідливих впливів;
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до річного плану
асигнувань за КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання ) на 2022 рік.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі:
Лот №1- 2 558 919,60грн. з ПДВ
Лот №2- 4 925 907,00грн з ПДВ
Загальна ціна-7 484 826,60 грн.з ПДВ.
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про тарифи
на послуги з теплопостачання (теплову енергію), встановлені органами виконавчої влади
Львівської міської ради.
-Рішення «Про встановлення ТЗОВ «ВЕТТЕПЛО» тарифів на теплову енергію
(виробництво, транспортування та постачання) для централізованого опалення» від
24.09.2021 р. №825

