Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості закупівлі послуг водопостачання та
водовідведення для потреб ТСЦ № 3244 РСЦ ГСЦ МВС в Київській області
О бгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розхі'РУ
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
1 Назва предмета закупівлі
Послуги водопостачання та водовідведеш п ТСЦ
та очікувана вартість
№ 3244 код за ДК 021:2015 - 65110000-7 — Ро ш оділ
води.
Очікувана вартість: 2 200 (дві тисячі двісті)
гривень 00 копійок з ГІДВ.
2 Обґрунтування технічних
Згідно ч. 1 ст. 40 Закону України «Про пу блічні
та якісних характеристик
закупівлі» (далі - Закон) переговорна процедура зак упівлі
- це процедура, що використовується замовник ом як
предмета закупівлі
виняток і відповідно до якої замовник укладає д оговір
про закупівлю після проведення переговорів щодо ;іни та
інш их умов договору про закупівлю з одним або кіт ькома
учасниками процедури закупівлі. П ереговорна прої іедура
закупівлі застосовується замовником як виняток у разі
наявності підстав, що визначені частиною 2 ста гті 40
Закону, а саме: переговорна процедура зак упівлі !
застосовується замовником як виняток у разі якщо
роботи, товари чи послуги можуть бути вик онані,
поставлені чи надані виклю чно певним суб' єктом
господарю вання за наявності
випадку відсу ш ості
конкуренції з технічних причин.
Система
водопостачання
та
водовідве дення
територіального сервісного центру № 3244 РСЦ ГСЦ
МВС в Київській області (філія ГСЦ М ВС) підкл «чена
до загальної мережі водопостачання та водовідве дення
КП «Обухівводоканал», таким чином, замови ик 3
технічних причин не має можливості отримувати пс•слуги
з централізованого водопостачання та водовідведен ня від
інших організацій.
Відповідно до положень Закону України «Про
природні монополії» та Положення про Націон альну
комісію, що здійсню є державне регулювання у с ферах
енергетики та комунальних послуг, затверд» еного
Указом Президента України від 10.09.2014 №71 5, до
повноважень НКРЕТСП належить формування та ве дення
реєстру суб’єктів природних монополій, діяльність яких
регулю ється НКРЕКГІ.
Згідно із ст. 5 Закону України «Про прг родні
монополії» до сфери діяльності суб’єктів прир одних
монополій
віднесено,
зокрема,
централіз оване
КП
водопостачання
та
водовідведення.
«Обухівводоканал», вклю чено до зведеного Рс.:єстру
суб’єктів
природних
монополій
у
с ферах
теплопостачання, централізованого водопостачані і я та
централізованого водовідведення, що розміщени й па
офіційному
інтернет-сайті
НК 3ЕКП
(http://ww w .nerc.gov.ua), КП «Обухівводоканал», (код

з

Обґрунтування очікуваної
вартості предмета
закупівлі, розміру
бюджетного призначення

вул.
ЄДРПОУ
25690247,
місцезнаходження:
Каш танова,23, м. Обухів, Київська область, 0 8703)
належить до суб’єктів природних монополій в Кип і СЬКІ Й
області на ринку централізованого водопостачан і я та
централізованого водовідведення. Отже, РСЦ ГСЦ МВС
в Київській області (філія ГСЦ М ВС) як замовник т оргів.
через відсутність конкуренції, в тому числі з техн ічних
причин, не має можливості здійсню вати закуі І І В Л Ю
послуг з водопостачання та водовідведення в інших
організацій..
Для розрахунку очікуваної вартості п ослуг
водопостачання та водовідведення використовує алась
інформація про тарифи на послуги з водопостачан ня та
водовідведення , ціни попередніх власних закупів ель а
також
аналогічних/ідентичних
закупівель
миі іулих
періодів, про які міститься інформація в електр онній
системі закупівель «Ргогогго» з урахуванням ін цексу
інфляції.
2 200 (дві тисячі двісті) гривень 00 копійок з ПДВ.

