Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування,
місцезнаходження
та
ідентифікаційний
код замовника
в
Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань, його
категорія:
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):
Ідентифікатор закупівлі:

Вінницький національний аграрний
університет, ЄДРПОУ 00497236, м.Вінниця,
вул. Сонячна, 3, Україна,
21008

К одД К 021:2015 65110000-7 - Розподіл води
К одД К 021:2015 90430000-0 - Послуги з відведення
стічних вод

Ш -2021-04-16-002851-а
Ш -2021-04-16-003603-с

Найменування структурного підрозділу: Центр адміністративно-господарської роботи та
виробничої діяльності ВНАУ.
Обґрунтування доцільності закупівлі: Згідно ч. 1 статті 40 Закону України «Про публічні
закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток і
відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення
переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома
учасниками процедури закупівлі.
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі
наявності підстав, що визначені згідно п. 2 ч.2 статті 40 Закону України «Про публічні
закупівлі», в тому числі така процедура може бути застосована у разі відсутності конкуренції
з технічних причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути
укладено лише з одним постачальником.
Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» від
20.04.2020 року № 1682-ІІІ передбачено, що перелік суб'єктів природних монополій
складається та ведеться Антимонопольним комітетом України.
Зазначений перелік
суб'єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного
комітету в установленому порядку. При цьому, відповідно до статті 13 вказаного Закону
національні комісії регулювання природних монополій, зокрема складають і ведуть реєстри
суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону.
Згідно з наведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеному на
офіційному
веб-сайті
Антимонопольного
комітету
України
www.amc.gov.ua.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» відноситься до суб’єктів
природних монополій у Вінницької області. Враховуючи монопольне становище
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» за відсутності
альтернативи вибору, Замовник укладає договір про закупівлю з КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ», на підставі пункту 2 частини 2 статті
40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: якщо роботи, товари чи послуги можуть
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за
наявності відсутності конкуренції з технічних причин.
Обґрунтування т ехнічних та якісни х характ ерист ик закупівлі Здійснення закупівлі
даного виду за своїми технічними та якісними характеристиками має відповідати вимогам та
потребам замовника. Конкретне найменування закупівлі Розподіл води (централізоване
водопостачання) Код ДК 021:2015 65110000-7 - Розподіл води Конкретне найменування
закупівлі Послуги з відведення стічних вод (централізоване водовідведення) Код ДК

021:2015 90430000-0 - Послуги з відведення стічних вод. Місце поставки м. Вінниця,
вул.Сонячна,3, За,б, 2,5, 23, вул. Пирогова,3, 157, вул. Привокзальна 42, вул. Стрілецька ,7.
Строк поставки Цілодобово з 01.04.2021 по 31.12.2021 включно.
Технічні та якісні характеристики встановлюються відповідно до Постанови Кабінет
Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (зі змінами) «Про затвердження Правил надання
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових
договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення», нормами Закону України «Про житлово-комуналып послуги» від
09.11.2017 № 2189-VII (зі змінами та доповненнями), які встановлюють правові, економічні
та організаційні принципи діяльності в сфері надання послуг : І централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення.
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Обґрунтування розміру бюджетного призначення Розмір бюджетного призначення
визначений відповідно до розрахунків до кошторису затвердженого на 2021 рік та становить
на оплату водопостачання - 750 029.66 грн та водовідведення - 529 202.52 грн
Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 279 232.18 грн.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі Розрахунок очікуваної вартості
здійснено на підставі тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
затверджених Постановою НКРЕКП від 16.06.2016 № 1141 (зі змінами) «Про встановлення
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» та затверджено за
результатами проведених переговорів з КП «Вінницяоблводоканал»» на централізоване
водопостачання та водовідведення. Орієнтовна (очікувана) вартість ціни договору про
закупівлю послуг з розподілу води (централізоване водопостачання) на квітень-грудень 2021
рік становить 750029.66 грн. (сімсот п’ятдесять тисяч двадцять дев’ять гривні 66 копійок) з
ПДВ. яка складається з: плати за обсяги наданих послуг із застосуванням затверджених
тарифів на послуги, визначених відповідно до законодавства; визначених згідно умов цього
договору. Орієнтовна (очікувана) вартість ціни договору про закупівлю послуг з відведення
стічних вод (централізоване водовідведення) на квітень-грудень 2021 року становить
529202.52 грн. (п’ятсот двадцять дев’ять тисяч двісті два гривень. 52копійок) з П7ТВ яка
складається з плати за обсяги наданих послуг, у тому числі за обсяги приймання додаткового
об’єму стічних вод, які потрапляють у каналізацію через люки каналізаційних колодязів із
застосуванням затверджених тарифів на послуги, визначених відповідно до законодавства:
згідно умов цього договору.
Очікувана вартість предмета закупівля визначається відповідно до розрахунку планового
обсягу споживання водопостачання та водовідведення. Розрахунок планового обсягу
наведений у табл.__________ ____________ ________________________________________________
Найменування послуги
К-сть, м3
Ціна зам 3/грн.
Вартість, грн
Водопостачання
49 684
15,096
750 029,66
Водовідведення
61 765
8,568
529 202,52
Всього:
X
X
1 279 232,18
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