
Обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі,  його
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення  про проведення конкурентної
процедури  закупівель  або  повідомлення  про  намір  укласти  договір  про  закупівлю  за
результатами переговорної процедури закупівель відповідно до Постанови КабМіну від 11
жовтня  2016  року  за  №  710  з  змінами  від 16  грудня  2020р.  №  1266
код  за  ДК   021:2015:90430000-0-Послуги  з  відведення  стічних  вод  (послуги  з
централізованого водовідведення)  за номером оголошення UA-2021-04-29-002613-a :

У  зв’язку із  потребою  у  здійсненні  закупівлі  послуги  код  за  ДК   021:2015:90430000-0-
Послуги з відведення стічних вод (послуги з централізованого водовідведення), за адресами
підпорядкованих  закладів  КНП  «Мукачівська  ЦРЛ»,  саме:вул.Пирогова  Миколи  8-
13,вул.Грушевського 29,вул.Драгоманова 44/100-здійснюється єдино можливим способом, а
саме із  застосуванням переговорної  процедури закупівлі  в порядку визначеному ст.40 ЗУ
«Про  публічні  закупівлі»,  якою  передбачено,  що  переговорна  процедура  закупівлі
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з
одним або кількома учасниками процедури закупівлі.Відповідно до абзацу третього пункту 2
частини 2 статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як
виняток  у  разі  відсутності  конкуренції  з  технічних  причин.Частиною   першою  статті  1
Закону України «Про природні монополії» №1682-ІІІ від 20.04.2000 р. визначено поняття
«природна монополія»,  згідно з яким – це стан товарного ринку,  при якому задоволення
попиту  на  цьому ринку  є  більш ефективним  за  умови відсутності  конкуренції  внаслідок
технологічних  особливостей  виробництва  (у  зв'язку  з  істотним  зменшенням  витрат
виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги),
що виробляються  суб'єктами  природних  монополій,  не можуть бути замінені у споживанні
іншими  товарами  (послугами),  у  зв'язку  з  чим  попит  на  цьому товарному  ринку  менше
залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Суб'єкт
природної монополії - суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності,
який  виробляє  (реалізує)  товари  на  ринку,  що  перебуває  у  стані  природної  монополії.
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» №1682-ІІІ
від  20.04.2000  р.  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, в 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  реєстру  суб’єктів
природних  монополій,які  провадять  господарську  діяльність  у  сферах  централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення,КП «Міськводоканал» здійснює вказану
діяльність,а  саме  на   території  Закарпатської  області,  м.Мукачево,за  місцем знаходження
замовника.При підготовці попередніх перемовин для закупівлі вказаних послуг - код за ДК
021:2015:90430000-0-Послуги  з  відведення  стічних  вод  (послуги  з  централізованого
водовідведення)  надіслано  запрошення   від  28.04.2021  року  за  №  31178/01-09  КП
«Міськводоканал» код ЄДРПОУ 41536514.

Згідно частини 10 ст.3 Забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення
процедур  закупівель/спрощених  закупівель,  визначених  цим  Законом,  та  укладення
договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без
проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. Замовник
не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури



відкритих  торгів/спрощених  закупівель  або  застосування  цього  Закону,  зокрема
положень частини третьої статті 10 цього Закону

 У зв’язку з наявністю підстав,передбачених  абзацом третім пункту 2 частини 2 статті 40
Закону  переговорна  процедура  закупівлі  застосовується  замовником  як  виняток  у  разі
відсутності конкуренції з технічних причин.Ч.7 ст.40 передбачено,що  Замовник має право
укласти  договір  про  закупівлю  за  результатами  застосування  переговорної  процедури
закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі застосування переговорної
процедури закупівлі з підстав,  визначених пунктом 3 частини другої цієї статті,  а також у
разі  закупівлі  нафти,  нафтопродуктів  сирих,  електричної  енергії,  послуг з  її  передання та
розподілу,  централізованого  постачання  теплової  енергії,  централізованого  постачання
гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з
трансляції  радіо-  та  телесигналів,  послуг  з  централізованого  водопостачання  та/або
водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування)
з  дня  оприлюднення  в  електронній  системі  закупівель  повідомлення  про  намір  укласти
договір про закупівлю.

Представник «Міськводоканал» код ЄДРПОУ 41536514,якого учасником уповноважено
представляти його інтереси під час переговорів, підтвердив можливість надання послуг код
за ДК  021:2015:90430000-0-Послуги з відведення стічних вод (послуги з централізованого
водовідведення) на протязі 2021 року (з 01.05.2021 по 31.12.2020 року) на загальну вартість
1030949,92 (один мільйон тридцять  тисяч дев’ятсот сорок дев’ять  грн.92 коп.) з ПДВ. та
надав пакет документів передбачений у запрошенні учаснику.

2.Процедура  закупівлі:переговорна  процедура  закупівлі  в  порядку  визначеному  абзацом
третім пункту 2 частини 2 статті 40.

1)  найменування,  місцезнаходження  та  ідентифікаційний  код  замовника  в  Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,
його  категорія- Місцезаходження-вул.Пирогова  Миколи  8-13,  м.Мукачево,Закарпатська
область,Україна.  89600,код  за  ЄДРПОУ  01992831.Категорія  замовника-передбачена
п.3.ч.4.ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі»

2)  назва  предмета  закупівлі  із  зазначенням  коду  та  назви  відповідних  класифікаторів
предмета  закупівлі  і  частин  предмета  закупівлі  (лотів)  (за  наявності)-  код  за  ДК
021:2015:90430000-0-Послуги  з  відведення  стічних  вод  (послуги  з  централізованого
водовідведення);

3) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

Кількість – водовідведення -85487 м.куб,ливневе водовідведення- 17505 м.куб;

Місце  надання  послу-за  адресами  підпорядкованих  закладів  КНП  «Мукачівська  ЦРЛ»,
саме:вул.Пирогова Миколи 8-13,вул.Грушевського 29,вул.Драгоманова 44/100;

Строк надання послуг-з 01.05.2021 року  до 31.12.2020 року.

4) найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських  формувань  або  реєстраційний  номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої  релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають  відмітку  у  паспорті)  постачальника  товарів,  виконавця  робіт  чи  надавача  послуг-
Комунальне  підприємство  «Міськводоканал»  Мукачівської  міської  ради  код  ЄДРПОУ
41536514.
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5) місцезнаходження та контактні  номери телефонів учасника (учасників),  з яким (якими)
проведено  переговори;03344556,Закарпатська  обл.,м.Мукачево,пл.Духновича,2  .тел.
+3800501017550.

6)  узгоджена  ціна  пропозиції  учасника  процедури  закупівлі-1030949,92  (один  мільйон
тридцять  тисяч дев’ятсот сорок дев’ять  грн.92 коп.)  з ПДВ,ціна за одиницю-10,01 грн. з
ПДВ за 1 м3.

7) умова застосування переговорної процедури закупівлі  відповідно до частини другої цієї
статті- визначеному абзацом третім пункту 2 частини 2 статті 40.

8) обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні,
нормативні,  технічні  та  інші  документи,  що  підтверджують  наявність  умов  застосування
переговорної процедури закупівлі-У зв’язку із потребою у здійсненні закупівлі послуги код
за ДК  021:2015:90430000-0-Послуги з відведення стічних вод (послуги з централізованого
водовідведення),  за  адресами  підпорядкованих  закладів  КНП  «Мукачівська  ЦРЛ»,
саме:вул.Пирогова Миколи 8-13,вул.Грушевського 29,вул.Драгоманова 44/100-здійснюється
єдино  можливим  способом,  а  саме  із  застосуванням  переговорної  процедури  закупівлі  в
порядку визначеному ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі», якою передбачено, що переговорна
процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник
укладає  договір  про  закупівлю  після  проведення  переговорів  щодо  ціни  та  інших  умов
договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.Відповідно
до абзацу третього пункту 2 частини 2 статті  40 Закону переговорна процедура закупівлі
застосовується  замовником  як  виняток  у  разі  відсутності  конкуренції  з  технічних
причин.Частиною  першою статті 1 Закону України «Про природні монополії» №1682-ІІІ від
20.04.2000 р. визначено поняття «природна монополія», згідно з яким – це стан товарного
ринку,  при  якому  задоволення  попиту  на  цьому  ринку  є  більш  ефективним  за  умови
відсутності  конкуренції  внаслідок  технологічних  особливостей  виробництва  (у  зв'язку  з
істотним зменшенням витрат виробництва на  одиницю товару в  міру збільшення  обсягів
виробництва), а товари (послуги), що виробляються  суб'єктами  природних  монополій,  не
можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на
цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на
інші  товари  (послуги).  Суб'єкт  природної  монополії  -  суб'єкт  господарювання  (юридична
особа) будь-якої форми власності, який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває у
стані  природної  монополії.  Відповідно  до  частини  другої  статті  5  Закону  України  «Про
природні  монополії»  №1682-ІІІ  від  20.04.2000  р.  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,  в  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
реєстру  суб’єктів  природних  монополій,які  провадять  господарську  діяльність  у  сферах
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,КП «Міськводоканал»
здійснює вказану діяльність,а саме на  території Закарпатської області, м.Мукачево,за місцем
знаходження замовника. При підготовці попередніх перемовин для закупівлі вказаних послуг
-  код  за  ДК   021:2015:90430000-0-Послуги  з  відведення  стічних  вод  (послуги  з
централізованого водовідведення) надіслано запрошення  від 28.04.2021 року за № 31178/01-
09 КП «Міськводоканал» код ЄДРПОУ 41536514.
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Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з врахуванням тарифів на
послуги  централізованого  водовідведення  на  підставі  рішення  Виконавчого  комітету
Мукасівської міської ради за № 55 від 07.02.2020 року.


