
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

 (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 №710 “Про 

ефективне використання державних коштів (зі змінами)) 

1. Предмет закупівлі: Послуги з відведення стічних вод за кодом-

90430000-0-Послуги з централізованого водовідведення. 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-06-000839-b 

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 216 700,00  грн. з 

урахуванням ПДВ. 

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

5. Відповідно до пункту 2 ч.2.ст. 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 р. (далі-Закону), яким передбачено , що 

переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, у зв’язку із 

відсутністю  конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, внаслідок 

чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, 

за відсутності при цьому альтернативи. 

Єдиним учасником закупівлі послуг з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення для Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського може бути природній монополіст ПрАТ 

«АК «Київводоканал».  

Отже, послуги з централізованого водовідведення неможливо отримати 

від інших постачальників ніж ПрАТ «АК «Київводоканал», що є єдиним 

надавачем послуг з централізованого водовідведення замовнику. 

З урахуванням викладеного, враховуючи посилання на наведені вище 

нормативні документи та рішення, Замовник вбачає за необхідне провести 

переговорну (скорочену) процедуру закупівлі централізованого водовідведення 

на підставі п.2 ч.2.ст. 40 Закону.  

За результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяг 

закупівлі та її очікувану вартість на 2022 рік. 

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33; м, Київ, вул. 

Електриків, 26/8; м. Київ, вул. Кирилівська, 164; м. Київ, Глазунова, 2/4; м. Київ, 

вул. Галицька, 6А; м. Київ, вул. Попова, 9А, та обсяг послуг з приймання 

додаткового об’єму стічних вод, які потрапляють у каналізацію через 

зливоприймачі та люки каналізаційних колодязів. 

Орієнтовні (очікувані) обсяги споживання послуг на поточний рік: 

Обсяг послуг з централізованого водовідведення 14500 куб.м.,   обсяг послуг з 

приймання додаткового об’єму стічних вод, які потрапляють у каналізацію 

через зливоприймачі та люки каналізаційних колодязів 500 куб.м., а всього: 

15000 куб.м., які будуть спожиті  у 2022 році.   

Загальна очікувана вартість послуг закупівлі по договору 216678,24 грн. з 

ПДВ. 

 


