
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, його категорія:

Найменування замовника: Калинівський технологічний фаховий коледж
Місцезнаходження замовника: 22403, Вінницька область, м. Калинівка, 

вул. Маяковського, 29
Ідентифікаційний код замовника: 03062906
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 

або територіальної громади
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності): Розподіл води - 65110000-7.

Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання 
послуг:

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2000м?.
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 22403, 

Вінницька область, м. Калинівка, вул. Маяковського 29
Найменування переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи): Комунальне 
підприємство "Калинівкаводоканал" Калинівської міської ради

Ціна пропозиції 84000,00 грн. (з ПДВ).
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: № ИА-2022-01 -27-004219-е.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні монополії», до сфери 
діяльності природних монополій віднесено зокрема, централізоване 
водопостачання. Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних 
причин щодо централізоване водопостачання (єдиний можливий постачальник- 
природній монополіст КП «Калинівкаводоканал» Калинівської міської ради), 
відповідно до п. 2 частини 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» 
від 25.12.2015 р. № 922-УІІІ (далі - Закон), придбання замовником товарів, робіт 
і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за 
вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, 
здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, 
встановленого цим Законом, у разі: відсутність конкуренції з технічних причин. 
Відповідно до реєстру суб’єктів природних монополій у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення 
розміщеному на офіційному сайті НКРЕКП станом на 25.01.2022 року, 
Комунальне підприємство «Калинівкаводоканал» Калинівської міської ради (код 
ЄДРПОУ 36657927, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 65г, 



22403) значиться під номером (ІЗ). Відповідно зведеного переліку суб’єктів 
природних монополій за грудень 2021 року, розміщеного на офіційному сайті 
Антимонопольного комітету України, щодо централізованого водопостачання та 
водовідведення, Комунальне підприємство «Калинівкаводоканал» Калинівської 
міської ради значиться як суб’єкт природної монополії в сфері централізованого 
водопостачання. Комунальне підприємство «Калинівкаводоканал» Калинівської 
міської ради є надійним постачальником послуг, має технічне забезпечення з 
обслуговування своїх мереж, кваліфікований персонал та досвід роботи на 
ринку послуг з централізованого водопостачання. Відповідно до п. 2 частини 7 
статті 3 Закону, у разі здійснення закупівлі у випадках, передбачених цією 
частиною, замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель 
відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений 
без використання електронної системи закупівель.

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 
призначення відповідно до кошторису становить 84000,000 грн. (з ПДВ)

Фахівець з публічних закупівель/
уповноважена особа Галина СОЛОНЕНКО


