Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - юридичні особи, які є
підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби
держави або територіальної громади
2. 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): ДК 021:2015: 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-04-26-002145-a
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Відповідно до п. 2 ч. 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура
закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути
виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності відсутності
конкуренції з технічних причин. КП Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» як
постачальник послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у межах
місць провадження господарської діяльності є природний монополіст внесений до Реєстру суб’єктів
природних монополій під № 21 станом на 31.12.2021 року.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 190 440 грн з ПДВ
6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначено методом множення планового споживання послуг із водовідведення на встановлений
тариф, що діє на момент проведення закупівля. Тариф на водовідведення встановлений НКРЕКП
22.12.2021 № 2847 на відкритому засіданні встановила тарифи централізоване водовідведення на
2022 – 10,58 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість)
Відповідно:
ОВрег = V × Цтар
де:
ОВрег — очікувана вартість закупівлі послугу;
V — кількість (обсяг) послуг, що закуповується;
Цтар — ціна (тариф) за одиницю послуг.
Очікуване споживання на січень-грудень 2022 рік – 15000 куб. метрів. Тариф на момент проведення
закупівлі: – 12,696 грн. з ПДВ за 1 куб. метр.
Загальна вартість предмета закупівлі січень-грудень 2022 року = 15000 *12,696 = 190440 грн. з ПДВ .

