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

закупівлі 
Послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення (ДК 021:2015 65110000-7 Розподіл води) 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: (Закупівля без 
використання електронної системи, ідентифікатор закупівлі: UA-

2023-01-27-001545-a) 

2. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

У замовника є необхідність провести закупівлю відповідно 
до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 
року № 922-VIII (далі — Закон) з урахуванням положень 
Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 
послуг для замовників, передбачених Законом України «Про 
публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного 
стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 
року № 1178 (далі — Особливості). 

Відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей 
придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного 
ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. 
гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або 
перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або 
перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування 
відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі 
товару у разі, коли відмінено відкриті торги через відсутність 
учасника процедури закупівлі (учасників процедури закупівлі), у 
тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, 
кількісні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника 
процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були 
визначені замовником у тендерній документації, та сума договору 
про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета 
закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення 
відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої 
кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури 
закупівлі). 

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до пункту 

13 Особливостей, замовники оприлюднюють в електронній 
системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без 
використання електронної системи закупівель, відповідно до 
пункту 3-8 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону. 

Замовник оголосив відкриті торги за предметом закупівлі 
Послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення (ДК 021:2015 65110000-7 Розподіл води), 

унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів, 
присвоєний електронною системою закупівель: UA-2022-12-27-

010254-a. Електронна система закупівель 04 січня 2023 року 
автоматично відмінила закупівлю через неподання жодної 
тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, 
установлений замовником згідно з Особливостями.  

Відповідно до пункту 48 Особливостей електронною 
системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня 
з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених 
цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих 
торгів. Неподання жодної тендерної пропозиції для участі у 



відкритих торгах як підставу для відміни відкритих торгів 
підтверджує звіт про результати проведення процедури закупівлі 
UA-2022-12-27-010254-a, оприлюднений в електронній системі 
закупівель.   

У зв’язку з тим, що у замовника залишається наявна 
потреба провести закупівлю послуг за предметом закупівлі 
Послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення (ДК 021:2015 65110000-7 Розподіл води), 

очікувана вартість якого становить 24 513,12 грн. (далі — 

Закупівля), а саме разом з іншою закупівлею за даним предметом 
закупівлі перевищує 100 тис. грн, замовник відповідно до пункту 
13 Особливостей має право провести Закупівлю без застосування 
відкритих торгів та/або електронного каталогу на підставі 
підпункту 6 пункту 13 Особливостей — коли відмінено відкриті 
торги через відсутність учасника процедури закупівлі (учасників 
процедури закупівлі), у тому числі за лотом. При цьому предмет 
закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, а 
також вимоги до учасника процедури закупівлі не відрізняються 
від вимог, що були визначені замовником у тендерній 
документації, та сума договору про закупівлю не перевищує 
очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в 
оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через 
відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі 
(учасника процедури закупівлі). 

Враховуючи вищевикладене, а також необхідність в 
оперативному забезпеченні потреб замовника, наявні підстави 
здійснити Закупівлю без застосування відкритих торгів та/або 
електронного каталогу. 

3. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано методом порівняння 
ринкових цін відповідно до Примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України  від 18.02.2020 № 275.  
Згідно отриманої інформації орієнтовна вартість на 
водопостачання та водовідведення – 24 513,12 грн. 
Розмір бюджетного призначення на зазначену закупівлю складає 
24 513,12 грн. 

 


