
Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(закупівля UA-2020-12-21-002937-b) 

(закупівля UA-2020-12-21-016630-c) 

З метою забезпечення безперебійної роботи установи була проведена переговорна 

процедура Розподіл води (централізоване водопостачання) ДК 021:2015: 65110000-7 – 

Розподіл води; Послуги з відведення стічних вод (централізоване водовідведення) ДК 

021:2015: 90430000-0 – Послуги з відведення стічних вод в порядку, передбаченому ст. 40 

Закону України «Про публічні закупівлі», ідентифікатори закупівель UA-2020-12-21-002937-

b, UA-2020-12-21-016630-c. 

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. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42 

Строк поставки Цілодобово з 01.01.2021 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-комунальні послуги» від 09.11.2017 

№ 2189-VII (зі змінами та доповненнями), які встановлюють правові, економічні та 

організаційні принципи діяльності в сфері надання послуг з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення. 

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 ПрАТ «АК «Київводоканал»» на 

централізоване водопостачання та водовідведення. 

Орієнтовна (очікувана) вартість ціни договору про закупівлю послуг з розподілу води 

(централізоване водопостачання) на січень-грудень 2021 рік становить 99134,50 грн. 

(дев’яносто дев’ять тисяч сто тридцять чотири гривні 50 копійок) з ПДВ, яка складається з: 

плати за обсяги наданих послуг із застосуванням затверджених тарифів на послуги, 

визначених відповідно до законодавства; плати за абонентське обслуговування; розміру 

внесків за обслуговування, встановлення та заміну вузлів комерційного обліку, визначених 

згідно умов цього договору. 

Орієнтовна (очікувана) вартість ціни договору про закупівлю послуг з відведення 

стічних вод (централізоване водовідведення) на січень-грудень 2021 року становить 

109809,79 грн. (сто дев’ять тисяч вісімсот дев’ять гривень, 79 копійок) з ПДВ, яка складається 

з: плати за обсяги наданих послуг, у тому числі за обсяги приймання додаткового об’єму 

стічних вод, які потрапляють у каналізацію через зливоприймачі та люки каналізаційних 

колодязів із застосуванням затверджених тарифів на послуги, визначених відповідно до 

законодавства; плати за абонентське обслуговування визначених згідно умов цього договору. 


