Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення на закупівлю 
«Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (централізоване опалення)» (код за ДК 021:2015 (CPV): 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) на 2021рік, номер закупівлі 
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 Для забезпечення безперебійного  постачання пари, гарячої води та пов’язаної продукції (централізованого опалення) в опалювальний період жовтень-грудень 2021року для потреб міської ради та враховуючи збільшення опалювальної площі у зв’язку з отриманням в строкове платне користування вбудованих нежитлових приміщень адміністративної будівлі за адресою м.Рахів, вул.Миру.1  виникає необхідність  здійснення даної закупівлі. Зважаючи на те, що на ринку транспортування теплової енергії місцевими тепловими мережами на території м. Рахів присутній  суб’єкт господарювання, який  займає монопольне становище  - ТОВ «Біотес», тому закупівлю даного товару  слід закупити шляхом переговорної процедури (скороченої). Підтвердженням того, що ТОВ «Біотес» ( код ЄДРПОУ38533288) є суб’єктом природних монополій є його включення в Реєстр суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  станом на  30.09.2021 року .
       Згідно ст. 5 Закону України «Про природні монополії » від 20.04.2000р. № 1682-ІІІ та п. 7 Розпорядження антимонопольного комітету України від 28.11.2012р. № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», встановлено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (htth:// www. amc.gov.ua) . У зведеному переліку суб’єктів природних монополій станом на 27.10.2021р. також міститься інформація про ТОВ «Біотес» як суб’єкта природньої монополії у  такій сфері, як  транспортування теплової енергії, оскільки вони діють в умовах відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей (технічних причин).
Тарифи на централізоване опалення у місті  затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради, так 13 жовтня 2021року рішенням сесії №58 «Про встановлення тарифів на теплопостачання» було затверджено нові тарифи для всіх категорій споживачів. Отже, вартість 1Гкал становить 2457,98грн (з ПДВ, з врахуванням транспортування). При затвердженні тарифів було взято до уваги розрахунки підприємства, що виробляє, транспортує  теплову енергію -ТОВ «Біотес», Постанову КМУ від 01.06.2011р.  №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на  житлово-комунальні послуги» та Закон України «Про теплопостачання». Зважаючи на додаткову потребу в обсязі 61 Гкал. та встановлений тариф 2457,98грн. очікувана вартість закупівлі складає 149936,78 грн..Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі «Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (централізоване опалення)» (код за ДК 021:2015 (CPV): 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) обумовлені Законами України «Про теплопостачання», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», Постановою КМУ №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», державними стандартами тощо. 

