
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

(відповідно до пункту 4-1 постанови КМУ 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: Відокремлений підрозділ «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР; код за ЄДРПОУ – 25833244; категорія 

замовника – комунальний заклад 

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):  
Послуги з приймання стічних вод у комунальну каналізацію 

ДК 021:2015: 90430000-0 — Послуги з відведення стічних вод 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-14-001154-с 

4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів у сфері водопостачання та водовідведення. 

 5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 

визначено кошторисом ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська 

медична академія» РОР на 2022 рік. 

 6. Очікувана вартість предмета закупівлі  

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 64316 грн.00 коп. (Шістдесят чотири тисячі 

триста шістнадцять  грн. 00 коп.) з ПДВ.  

Джерело фінансування закупівлі – 49616 грн 00. - місцевий бюджет (бюджетні кошти)                                                                                                                   

та 14700 грн. 00 коп. -  власний бюджет (кошти від  господарської діяльності   підприємства) 

 7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмету 

закупівлі розрахована виходячи із  фактичного обсягу спожитих послуг з водопостачання 

та прийняття стічних вод у комунальну каналізацію (водовідведення) у попередніх роках, 

які обліковуються на підставі показів лічильників що встановлені у приміщеннях ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» та тарифу на 

ці послуги, які затверджені Рішенням виконавчого комітету Костопільської міської ради 

від 28.07.2021 року та діють на даний час.  

8. Процедура закупівлі 
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі: 
Відповідно до частини другої статті 40 Закону - п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону 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 такого випадку 

відсутність конкуренції з технічних причин. Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про природні 

монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому 

ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей 

виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру 

збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних 

монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит 

на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші 

товари (послуги). Відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» від 10.01.2002 № 2918-III послуги з розподілу води надаються споживачам 

підприємствами питного водопостачання. КП КМР  «Костопільводоканал» - підприємство у сфері 

водопостачання та водовідведення в місті Костопіль. Статтею 5 Закону України «Про природні 

монополії» від 20.04.2000 № 1682-III та Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

28.11.2012 р. № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів 

природних монополій» встановлено, що перелік суб’єктів природних монополій в установленому 



порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. Відповідно КП 

КМР  «Костопільводоканал» визнано як таке, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку 

централізованого водопостачання та/або водовідведення в м. Костопіль Рівненської області. Отже, 

виникає потреба в застосуванні переговорної  (у зв’язку з нагальною потребою –скороченої) процедури 

закупівлі послуг з прийняття стічних вод у комунальну каналізацію та очищення їх (код 90430000-0 

Послуги з відведення стічних вод за ДК-021-2015 «ЄЗС»). Єдиним підприємством, що може надавати 

такі послуги є КП КМР  «Костопільводоканал». Замовник має право укласти договір про закупівлю за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів 

(п’ять днів у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 

частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, 

послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого 

постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі 

з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та 

послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в 

електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Повідомлення 

про намір укласти договір про закупівлю має містити інформацію, що відповідає ч.6.ст.40 Закону та 

обов’язково безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом одного дня після 

ухвалення рішення. 

 

 

  
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 

1. Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 (із змінами та доповненнями); 

2. Закон України «Про природні монополії»; 

3. Закон України «Про захист економічної конкуренції»; 

4. Зведений перелік суб’єктів природних монополій; 

5. Реєстр суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання та централізованого водопостачання та 

водовідведення; 

6. Ліцензійний реєстр НКРЕКП; 

7. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Порядку  складання та ведення 

зведеного переліку суб’єктів природних монополій» № 874-р від 28.11.2012. 

 

 

 


