Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Показник
Підстава для
публікації
обґрунтування:
Замовник

ЄДРПОУ
Вид процедури
закупівлі
Ідентифікатор
закупівлі
Назва та предмет
закупівлі

Обґрунтування
Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до
Постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від
11.10.2016 №710»
Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство
«Спеціалізований
комбінат
підприємств
комунальнопобутового обслуговування» виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)
03358475
Переговорна процедура
UA-2022-01-14-004369-a

«Послуги з централізованого водопостачання (ДК 021:2015
65110000-7 – «Розподіл води»)»

Для забезпечення належних санітарних умов функціонування
кладовищ м.Києва, що знаходяться на балансі Ритуальної служби
спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований
Обгрунтування
комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування»
доцільності закупівлі
виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації)

Обгрунтування
обсягів закупівлі
Обгрунтування
якісних
характеристик
закупівлі
Обгрунтування
очікуваної вартості 

закупівлі

Інша інформація

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу
фактичного споживання води у 2020-2021 р.р. та граничних
обсягів споживання води на 2022 рік
44286 м.куб
Якість питної води повинна відповідати чинним Державним
санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
Постановою від 22.12.2021 № 2842 Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, з 01.01.2021 встановлено тарифи на послуги
- 16,164 грн. з ПДВ за 1 куб. м водопостачання;
Таким чином, з урахуванням орієнтовного обсягу послуг, чинних
тарифів та розміру плати за абонентське обслуговування,
очікувана вартість закупівлі складає 725973,62 грн. з ПДВ.
Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про природні
монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-ІІІ регулюється діяльність
суб’єктів природних монополій у таких сферах: централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення. Відповідно до
частини 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» від
20.04.2000 р. № 1682-ІІІ зведений перелік суб’єктів природних
монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на
підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-

комунального господарства, що формуються національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в
інших сферах, у яких діють суб’єкти природних монополій, —
національними комісіями регулювання природних монополій у
відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють
функції такого регулювання до створення зазначених комісій.
Відповідно до інформації зведеного переліку суб’єктів природних
монополій, розміщеного на офіційному вебсайті Антимонопольного
комітету України (http://www.amc.gov.ua), встановлено, що
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ», включено до зведеного переліку
суб’єктів природних монополій на території міста Києва.
Інформацією, що міститься у Ліцензійному реєстрі Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, на офіційному вебсайті Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних
послуг
(НКРЕКП)
(http://www.nerc.gov.ua),
встановлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» має ліцензію на
провадження господарської діяльності надання послуг з
централізованого
водопостачання
та
централізованого
водовідведення. У зв’язку з вищевикладеним послуги з
централізованого
водопостачання
та
централізованого
водовідведення можуть бути надані виключно ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ» у зв’язку з відсутністю конкуренції з
технічних причин. Документи, що підтверджують наявність умов
застосування винятку, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 40
Закону України «Про публічні закупівлі», а саме — відсутність
конкуренції з технічних причин: ліцензія видана постановою
НКРЕКП від 15 січня 2016 року N 16; інформація щодо переліку
суб’єктів природних монополій на офіційному вебсайті
Антимонопольного комітету України: http://www.amc.gov.ua.

