
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-01-19-001767-a

Найменування замовника: Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02125415

Місцезнаходження замовника: 25006, Україна, вул. Шевченка, 1, Кіровоградська
область, м. Кропивницький

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Послуги з відведення стічних вод

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:90430000-0: Послуги з відведення
стічних вод

Hазва
предмета
закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів) (за
наявності)

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
відведення
стічних вод

ДК 021:2015:
90430000-0 — Послуги
з відведення стічних
вод

38500 метр
кубічний

25006, Україна, вулиця
Шевченка, 1,бульв.
Студентський, 19,вул.
Полтавська, 35,вул.
Полтавська, 37,вул.
Велика Пермська, 3,вул.
Шевченка, 1,вул.
Нейгауза, 14/44,вул.
Шевченка, 1,
Кіровоградська область,
Кропивницький

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Надання послуг Пiсляоплата 10 Банківські 100

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

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДНІПРО-КІРОВОГРАД"

03346822 25009, Україна,
Кіровоградська область,
місто Кропивницький,
Кіровський район
ВУЛИЦЯ СОБОРНА
будинок 19 А

+380522332193

787 248 UAH

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 ст. 1 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10.01.2002 р. №
2918-ІІІ: централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення
споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних
мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води
централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення комунальних та
інших стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних
єдиним технологічним процесом. Згідно розпорядження Антимонопольного комітету України «Про
затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»
No 874-р від 28.11.2012 р. ОКВП “Дніпро-Кіровоград” включено до зведеного переліку суб’єктів
природних монополій за поданням НКРЕКП, як підприємство, що здійснює свою діяльність в сферах
централізованого водопостачання та водовідведення. У випадку неукладення договору про
закупівлю послуг з централізованого водопостачання, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” не матиме змогу в
2021 році постачати питну воду та здійснювати водовідведення, нашому навчальному закладу, як
споживачу, що призведе до негативних соціально-економічних явищ, зокрема до нанесення шкоди
здоров’ю громадян, недотримання санітарно-гігієнічних норм, виникненню надзвичайних ситуацій
екологічного характеру.
У зв’язку із вищенаведеним у замовника виникає необхідність проведення процедури закупівлі за



переговорною процедурою закупівлі відповідно до ст. 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
від 25.12.2015 р. № 922-VIІI (зі змінами):
п. 2. ч.2. Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок
чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при
цьому альтернативи


