ОБГРУНТУВАННЯ
відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року №710
до процедури закупівлі № UA-2022-02-18-014115-b
за кодом ЄСЗ ДК 021:2015 65110000-7 Розподіл води
до процедури закупівлі № UA-2022-02-18-014476-b
за кодом ЄСЗ ДК 021:2015 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені з урахуванням
технічних умов та стандартів, передбачених законодавством України та діючих на період
постачання товару, у тому числі:
- Закон України «Про питну воду та питне водопостачання та водовідведення» від
10.01.2002 р. № 2918-III
- Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII від 09.11.2017 р
- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»
- Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів
України, затверджені Наказом Державного комітету України з питань житловокомунального господарства від 5 липня 1995 року № 30 із змінами та доповненнями
- Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та
водовідведення в населених пунктах України, затверджені Наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190 із змінами та
доповненнями
- ДсанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною»
- Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста
Одеси, затвердженими рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня
2018 року №561
Строки постачання послуг - з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року
Обсяги постачання - 853.24 м куб.
Місце поставки Товару - Україна, 65072, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район,
вул. генерала Петрова, будинок 80.
2. Очікувана вартість закупівлі № UA-2022-02-18-014115-b становить 16131,22 грн.
(Шістнадцять тисяч сто тридцять одна гривня 22 коп.), з урахуванням ПДВ.
Вартість Послуг ВОДОКАНАЛУ з водопостачання та водовідведення, що встановлюється
згідно із затвердженими тарифами, які на момент укладення цього Договору складають:
- На послуги з централізованого водопостачання — 17,916 грн за 1 куб.м з ПДВ;
- Плата за абонентське обслуговування, яка становить 70,38 грн на місяць на один окремий
об'єкт споживача.
Очікувана вартість закупівлі № UA-2022-02-18-014476-b становить 17713.32 грн.
( Сімнадцять тисяч сімсот тринадцять тисяч 32 коп.) з урахуванням ПДВ.
Вартість Послуг ВОДОКАНАЛУ з водовідведення, що встановлюється згідно із
затвердженими тарифами, які на момент укладення цього Договору складають:
- На послуги з централізованого водовідведення — 17,244 грн за 1 куб.м з ПДВ.
- Послуга відведення зливових стоків – 3000,00 грн. З ПДВ
3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення.
Закупівлі № UA-2021-12-22-006623-b та № UA-2022-02-18-014476-b здійснюються у т.ч.
за бюджетні кошти, розмір яких визначен рішенням про бюджет Одеської міської ради на
2022 рік у сумі 30 000 грн.

