
 

 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно Річного плану 

закупівель, грн 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих торгів 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

1.05 (2022) Послуги з централізованого 

водовідведення з індивідуальним 

споживачем у будівлі, 

приміщення якої є самостійними 
об’єктами нерухомого майна, 
код ДК 021:2015 - 90430000-0 - 
Послуги з відведення стічних вод 

4 932 000,00   
грн. (в т.ч. ПДВ 20%) 

4 932 000,00  
грн. (в т.ч. ПДВ 20%) 

UA-2021-12-06-007365-a 

 

Визначення потреби в закупівлі: на забезпечення відведення стоків (централізованого водовідведення) від будівель аеропорту 
цілодобово з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року необхідна закупівля в обсязі 300 000 м³, а саме для:  
Об’єкти ДП МА «Бориспіль»: 

- Готель аеропорту (08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль вулиця Френкеля, 3), 
- Пральня (08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Глібова, 5), 

- Зарядна дільниця (08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль вулиця Київський шлях, буд. 2-з) 
- Клуб (08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, пров. Аеродромний, буд. 1) 
- Від КНС на території аеропорту (Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7) 
 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про 

ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 

затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  
При цьому відведення стоків (централізованого водовідведення) від будівель аеропорту проводиться централізовано до 

мереж КП ВКГ «Бориспільводоканал», яке є монополістом – єдиним ліцензованим постачальником послуг водопостачання та 

водовідведення для підприємств та населення м. Бориспіль в межах їхніх технологічних мереж. 

 



                                                         ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Аркуш 2 з 2 

Відповідно до Рішення Бориспільської міської ради від 29.03.2021 р. № 163 тариф централізованого водовідведення для 

КП ВКГ «Бориспільводоканал» - 16,44 грн/м³ з ПДВ. 
Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 932 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 20%. 

 
Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.  

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: якісні та технічні характеристики предмета закупівлі 

визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі: 

Водовідведення – послуга, яка передбачає відведення стічних вод з територій промислових, жилих будівель за допомогою 
інженерних санітарно-технічних приладів та каналізаційної мережі. 

Централізоване водовідведення – послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у відведенні стічних вод, яка 
надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових та зовнішніх централізованих систем водовідведення.  

Головна мета – забезпечення безперебійного та надійного водовідведення з об’єктів аеропорту.  


