
Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж
промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної

машинобудівної академії»
ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016
«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: Відокремлений  структурний  підрозділ  «Краматорський  фаховий
коледж  промисловості,  інформаційних  технологій  та  бізнесу  Донбаської державної
машинобудівної академії», відокремлений структурний підрозділ юридичної особа, яка забезпечує
потреби  держави  або  територіальної  громади;  84303,  Донецька  область,  м.  Краматорськ,  вул.
Велика Садова, 99; код ЄДРПОУ 04601943.

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 централізованого водопостачання    за   кодом ДК 021:2015 – 65110000-7 -  
Розподіл води.

Вид  та  ідентифікатор  процедури  закупівлі: переговорна  процедура  (скорочена),  унікальний
номер UA-2022-0  2  -0  7  -000  69  1-  b  .   Для  здійснення  закупівлі  згідно  пункту  2  частини  2  статті  40
Закону, оскільки  послуга  може  бути  надана  виключно  певним  суб’єктом  господарювання  за
відсутності конкуренції  з технічних причин, застосована переговорна процедура. Відповідно до
інформації зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному веб-
сайті  Антимонопольного  комітету  України  (http://www.amc.gov.ua),  встановлено,  що  КВП
«КРАМАТОРСЬКИЙ  ВОДОКАНАЛ»,  включено  до  зведеного  переліку  суб’єктів  природних
монополій  на  території  м.  Краматорська.  Інформацією,  що  міститься  у  Ліцензійному  реєстрі
Національної комісії,  яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг,  на  офіційному  веб-сайті  Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) (http://www.nerc.gov.ua),  встановлено,  що
КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» має ліцензію на провадження господарської діяльності
надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг від 22.12.2021 № 2878 для споживачів, які не є суб'єктами господарювання
у сфері водопостачання та водовідведення тарифи на централізоване водопостачання з 01.01.2022
року будуть становити: 19,54 грн. за 1 м3 з ПДВ (http://kramvoda.com/index.php/ru/tarif.html).
Обсяг закупівлі – 17487 м3 .

Таким чином, очікувана вартість закупівлі становить:
    19,54 грн. х 17487 м3 =341835,88 грн.

Розмір бюджетного призначення:    341835,88   грн.,  згідно  з  кошторисом  ВСП «КФК ПІТБ
ДДМА» на 2022 рік.  Розрахунок потреби на  послуги централізованого водопостачання  ВСП

https://gov.e-tender.ua/tender/komunalni-poslugi/UA-2021-01-21-011410-b-posluhy-centralizovanoho-vodopostachannya-korpusiv-ta-hurtozhytkiv-ddma
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«КФК ПІТБ ДДМА» у 2022 році підтверджений розрахунками, виходячи з основних виробничих
показників:

– тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення згідно Постанови Національної
комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  від
22.12.2021 № 2878;
– фактичних видатків на послуги централізованого водопостачання     у 2021 році;
– затверджених лімітів використання питної води на 2022 рік;
– забезпечення  в  планових обсягах кошторису  можливості  здійснення відповідних видатків  на
послуги  централізованого  водопостачання    ВСП «КФК ПІТБ   ДДМА  »     з  бюджету  протягом
бюджетного періоду.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін постачання
— з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. Відповідно до розрахунків обсяг послуги складає 17487 м3 .
Якість питної води повинна відповідати наступних законодавчих актів:

1) Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918
2) Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII
3) Правил  користування  системами  комунального  водопостачання  та  водовідведення  в

населених  пунктах  України,  затверджених  наказом  Міністерства  з  питань  житлово-
комунального  господарства  України  від 27.06.2008 № 190,  зареєстровані  в  Міністерстві
юстиції України 07.10.2008 № 936/15627.

Уповноважена особа,
фахівець із державних закупівель Тетяна КІНЗЕРА
М.П.
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