
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 року № 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: 
Чернігівський геріатричний пансіонат Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної 
державної адміністрації; код за ЄДРПОУ 21395391; 14021, вул. Леоніда Пашина,12, місто Чернігів; 
категорія замовника: 3 - юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх 
об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не 
здійснюється на промисловій чи комерційній основі. 
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 (послуга з централізованого водовідведення) 
ЗЛдентнфікатор закупівлі; ІІА-2021-12-01-009121-С 
4.0бґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: ВИКОНАВЕЦЬ 
зобов'язується надавати СПОЖИВАЧЕВІ послуги з централізованого водопостачання та послуги з 
централізованого водовідведення. ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує якість питної води відповідно до вимог 
державних санітарний норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених 
державними будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем постачання послуги 
ВИКОНАВЦЯ та/або інженерно-технічних систем СПОЖИВАЧА, яка визначається в актах розмежування 
балансової належності мереж водопостачання та водовідведення. 

Послуги надаються СПОЖИВАЧЕВІ безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою 
статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 
б.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений 
відповідно до потреби на вересень-грудень 2021 року, за цінами, з урахуванням статистичних даних та 
економічних чинників, що впливають на ціноутворення на певному ринку. 
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 139056,80 грн. з ПДВ. 
7. Процедура проведення: Враховуючи вартість закупівлі послуги щодо централізованого 
водовідведення її необхідно здійснювати у відповідності до вимог Закону України від 19.09.2019 р. № 114-
IX «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) та відповідно до абзацу 3 п.2 ч.2 ст.40 Закону, Замовник може 
застосувати переговорну процедуру (скорочену), зокрема, у разі «відсутності конкуренції з технічних 
причин». Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 
ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ станом на 31.10.2021 року, що 
оприлюднений на офіційному сайті Антимонопольного комітету України. Замовником було прийнято 
рішення про необхідність придбання послуги з централізованого водовідведення у КП 
«Чернігівводоканал» за переговорною процедурою закупівлі. 

Голова тендерного комітету Євген РАЗГОН 
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