
  Додаток 3 
            до протоколу №4 від 04.08.22р. 
 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуги з благоустрою-облаштування 
бювету, для забора  води,  по вул.Свободи, вул. Вчительська, вул.Василівська, вул.Новий Побут 
м. Слов'янськ ( ДК 021 : 2015 76430000-6 Послуги з буріння та експлуатації свердловин ) 
(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 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:        
 Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військово-
цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області . 
Код ЄДРПОУ: 44617077, категорія замовника — орган державної влади, орган  державної 
влади    
2.  Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: послуги з благоустрою-
облаштування бювету, для забора води,  по вул.Свободи, вул. Вчительська, вул.Василівська, 
вул.Новий Побут м. Слов'янськ ( ДК 021 : 2015 76430000-6 Послуги з буріння та експлуатації 
свердловин ). 
3.Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2022-09-12-000363-a .  
4.  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 Внаслідок повномасштабного російського вторгнення на територію України та 
загострення бойових дій на території Слов’янської міської територіальної громади 
Краматорського району Донецької області на території Слов’янської міської територіальної   
громади припинено водопостачання до багатоповерхових будинків. Незважаючи на 
рекомендації щодо евакуації, в місті залишається більше 20 тисяч мешканців.   

 З метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення, забезпечення 
безпеки мешканців на території громади необхідно облаштування бювету, для забора води,  
по вул.Свободи, вул. Вчительська, вул.Василівська, вул.Новий Побут. Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та  послуги з технічного 
обслуговування бювету  здійснюються відповідно до ДСанПІН 2.2.4-171-10.                          
5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, 
визначений відповідно Розпорядження начальника ВА від 19.07.2022 № 68 та Наказу 
управління ЖКГ №45 від 20.07.2022р.              
6. Очікувана вартість предмета закупівлі:400 000,00 (чотириста тисяч грн.00 коп.) без  
ПДВ .              
7.  Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:    
 Визначено відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про 
затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі".
 Обрано метод розрахунку очікуваної вартості послуг на підставі моніторингу цін та 
аналізу комерційних пропозицій потенційних надивачів послуг проведення письмових 
ринкових консультацій, за допомогою яких було можливо визначити структуру ринку з 
урахуванням актуальних пропозицій ринку та визначити обґрунтовану очікувану вартість 
предмета закупівлі. З цією метою було направлено письмові запити цінових пропозицій 
стосовно вартості прслуг до потенційних постачальників. Визначення та відповідне 
обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося методом порівняння 
ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій. Очікувана вартість предмета 
закупівлі визначена відповідно до ДСТУ Б Д1.1-1:2013, ДСТУ Б Д1.1-5. 


