
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 41 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: Херсонська державна морська 

академія; проспект Ушакова, 20, м. Херсон, 73000; код за ЄДРПОУ – 35219930. 

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): «90430000-0 

Послуги з відведення стічних вод». 

3. Ідентифікатор закупівлі: —UA-2021-02-10-010723-a. 

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 

послуг з водопостачання.  

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення в межах передбачених кошторисами Херсонської державної 

морської академії та відокремленого структурного підрозділу Морського 

фахового коледжу Херсонської державної морської академії для організації  

закупівлі комунальних послуг на 2021 рік.  

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 368 784,00 грн з ПДВ (кошти 

державного бюджету України).  

Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована виходячи із загальної 

кількості метрів кубічних стічної води та тарифів на послуги з водовідведення, 

фактичного об’єму стічної води у попередніх роках та її вартості. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: згідно тарифів 

МКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста 

Херсона», які указано на офіційному сайті монополіста (http://www.water.ua). 

 



8. Процедура закупівлі: переговорна процедура скорочена.  

Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що 

підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: 

1. Зведений перелік суб’єктів природних монополій, розміщений на офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) 

2. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року №922-VIII. 

3. Реєстр суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, розміщений на 

офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

в сфері енергетики та комунальних послуг (http://www.nerc.gov.ua). 

 


