
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-03-31-000220-c

Найменування замовника: Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02066747

Місцезнаходження замовника: проспект Гагаріна,72, Дніпро, Дніпропетровська
область, 49010, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуги з централізованого водопостачання

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:65110000-7: Розподіл води

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з
централізованого
водопостачання

ДК 021:2015:
65110000-7 —
Розподіл води

30278 м.куб точка розподілу
об’єктів
Дніпровського
національного
університету імені
Олеся Гончара,
Дніпро,
Дніпропетровська
область, 49010,
Україна

до 15 лютого
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати,
(%)

Надання послуг Пiсляоплата 13 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 545055.15 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР 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

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

Комунальне
підприємство
«Дніпроводоканал»
Дніпровської міської
ради

03341305 49101, Україна,
Дніпропетровська
область, Дніпро, вул.
Троїцька, 21А

0567446448

545 055.15
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до пункту 11 частини 3 статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет
України», частини 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» та Порядку складання та
ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р, перелік суб’єктів природних
монополій в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного
комітету України (http://www.amc.gov.ua). Статтею 1 Закону України «Про природні монополії»
встановлено, що природна монополія – 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 виробляється 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). На веб-сайті Антимонопольного комітету України
розміщено Зведений перелік суб’єктів природних монополій, відповідно до якого Комунальне



підприємство «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради за адресою: 49101, м. Дніпро, вул.
Троїцька, буд. 21-А, код ЄДРПОУ 03341305, є суб’єктом природних монополій у сфері
централізованого водопостачання в м. Дніпро. На території Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара розташовані діючі інженерні мережі лише Комунального
підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради. Згідно з ліцензією Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг,
Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради провадить господарську
діяльність у таких ліцензійних видах, як централізоване водопостачання та водовідведення.
Враховуючи викладене та у зв’язку з тим, що послуги з централізованого водопостачання
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара можуть бути надані тільки
певним виконавцем, можна стверджувати, що послуги з централізованого водопостачання у
листопаді – грудні 2020 року можуть бути надані виключно Комунальним підприємством
«Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради за відсутності при цьому альтернативи. Дана
процедура закупівлі була обрана Замовником на підставі пункту 2 частини 2 статті 40 Закону
України «Про публічні закупівлі», яким передбачено, що переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені
чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:
відсутність конкуренції з технічних причин.


