
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Послуги з централізованого водопостачання  (ДК 021:2015: 65110000-7  -

Розподіл води) 
1. Замовник: 

1.1. Найменування замовника: Бердянський економіко-гуманітарний коледж 

Бердянського державного педагогічного університету. 

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 38508322. 

1.3.  Місцезнаходження: 71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 12 

Грудня 13/2 

1.4. Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади (підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 

частини першої статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» зі змінами). 

 2. Номер процедури закупівлі в елетронній системі закупівель.  
UA-2022-01-21-001760-а 

       3.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні вимоги 

Предмет закупівлі:  

№ 

з/п 
Найменування  Од. вим. 

Кількість/ 

куб.м. 

1 
Послуги з централізованого водопостачання                                       

(ДК 021:2015: 65110000-7  -Розподіл води) 
Куб.м. 4257 

Строк надання послуг з 01.01.2022 до 31.12.2022  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі встановлені відповідно до 

потреб Замовника та з урахуванням Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», Правил надання послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 та інших нормативно-правових 

актів України. 

4.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення визначений відповідно до прогнозованих розрахунків до кошторису на  

2022 рік, становить – 132705,61 грн. 

      5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 132705,61 грн. (Сто тридцять дві 

тисячі сімсот п’ять гривень 61 копійка) з ПДВ, яка складається з: 

1) плати за послуги, що розраховується виходячи з розміру затверджених 

тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг, яка становить 131439,13 грн. (4257 

куб.м.*30,876=131439,13 грн. з ПДВ); 

2) плати за абонентське обслуговування, яка становить 1266,48 грн., із 

розрахунку 3 (кількість об’єктів водопостачання) х 35,18грн. (плата за 

абонентське обслуговування) х 12 місяців (строк надання послуг по договору). 

6.Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання встановлюється 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг та затверджуються відповідною Постановою. 

         Тариф на послугу з централізованого водопостачання – 30,876 грн. з ПДВ за 1 

куб. метр. 



2 
 

Плата за абонентське обслуговування розраховується та встановлюється 

учасником на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019р. №808 

«Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у 

розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам 

за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за 

індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про 

надання комунальних послуг». 

         Плата за абонентське обслуговування (з урахуванням витрат на обслуговування 

та заміну комерційних приладів обліку води) на послугу з централізованого 

водопостачання становить – 35,18грн. з ПДВ на місяць; 

         Об’єкти водопостачання замовника: 

1) вул.12 Грудня (проспект Західний) 13/2, м. Бердянськ, Навчальний 

корпус №1; 

2)        вул. Шевченка 15а, м. Бердянськ, Навчальний корпус №2; 

3) вул. Шевченка 15а, м. Бердянськ, Гуртожиток. 

 

Посилання па процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:  
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-21-001760-a 


