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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі 

«Теплова енергія, що виробляється на установках з нетрадиційних або поновлювальних 

джерел енергії за кодом ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція» 

1 Назва предмету закупівлі «Теплова енергія, що виробляється на 

установках з нетрадиційних або 

поновлювальних джерел енергії за кодом ДК 

021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція» 

2 Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик предмету 

закупівлі 

Найменування товару: «Теплова енергія, що 

виробляється на установках з нетрадиційних 

або поновлювальних джерел енергії за кодом ДК 

021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція» 

 

Технічні та якісні характеристики предмету 

закупівлі регулюються та встановлюються  

Законом України «Про теплопостачання» від 

02.06.2005 № 2633-IV (із змінами та 

доповненнями).  ТОВ «РІВНЕ ТЕПЛО ТРАНС 

СЕРВІС» за власний кошт здійснив модернізацію 

трубопроводів теплопостачання, які розміщені на 

прилеглій території та території замовника, також 

виконавець провів ремонт котлів, що споживають 

альтернативне паливо, чим забезпечує значну 

економію бюджетних коштів на оплату теплової 

енергії. Встановлено твердопаливні водогрійні 

котли ТМ-1500-1шт., КОЛВІ-2 шт. із 

теплопродуктивністю 1000 Гкал/год., що 

знаходяться на балансі ТОВ «РІВНЕ ТЕПЛО 

ТРАНС СЕРВІС», мають унікальну та особливу 

функціональність – основним видом палива є 

деревина. У жовтні 2021 року представниками 

ЛНУ ім. Івана Франка та ТОВ «РІВНЕ ТЕПЛО 

ТРАНС СЕРВІС» було проведено огляд та 

підключення котельні на альтернативному паливі 

ТОВ «РІВНЕ ТЕПЛО ТРАНС СЕРВІС» до 

теплових мереж Університету. Місцезнаходження 

котлів: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 4. 

Технічний документ, що підтверджує інформацію – 

Паспорти котлів, заводські номери 339, 360, 1086-

1. Точка підключення вказаних котлів до мереж 

Університету: на магістральному трубопроводі 

системи опалення в будівлі котельні № 1 

Університету за адресою м. Львів, вул. Кирила і 

Мефодія, 4. Отже, станом на сьогодні у вказаному 

районі, окрім власної котельні, відсутні будь-які 

інші котельні, приєднані до теплових мереж 

Університету, крім котельні на альтернативному 

паливі, що належить ТОВ «РІВНЕ ТЕПЛО ТРАНС 

СЕРВІС», яке проводить ліцензовану діяльність на 



                                                                                                       
 

право провадження діяльності з виробництва 

теплової енергії на установках з використанням 

нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії 

на підставі договору оренди. 

Місце та строк поставки товарів:  Львівська 

область м. Львів вул. Кирила і Мефодія, 4; 6; 6а; 

8; 8а; вул. Грушевського, 4; вул. Драгоманова, 5; 

15; 17; 19; 50 

01 лютого 2022р.-31 грудня 2022р 

3 Обґрунтування очікуваної вартості 

предмету закупівлі*, розміру 

бюджетного призначення 

Очікувана вартість закупівлі сформована із 

застосуванням Примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

затвердженої наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020 № 275.  Ціна складає 

3546,92 грн.з ПДВ за 1 Гкал теплової енергії при 

використанні альтернативного палива. Зазначена 

ціна встановлена Рішенням Виконавчого комітету 

Львівської міської Ради від 28.01.2022 р. № 15. 

 

Очікувана вартість 26 251 677,12 грн з ПДВ 

 

Розмір бюджетного призначення (визначений у 

кошторисі Університету на 2022 рік)  

26 251 677,12 грн з ПДВ 


