
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-01-20-006428-b

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: централізоване водовідведення для учбових корпусів
та житлових приміщень замовника в м. Харків

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:90400000-1: Послуги у сфері
водовідведення

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

централізоване
водовідведення для
учбових корпусів та
житлових приміщень
замовника в м.
Харків

ДК 021:2015:
90400000-1 —
Послуги у сфері
водовідведення

187 тисяча
кубічних
метрів

за адресами
учбових
корпусів та
житлових
приміщень
замовника в м.
Харків, м.
Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Надання
послуг

на підставі акту
приймання-передачі
послуг

Пiсляоплата 7 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України за рахунок коштів орендарів - 169680,00 1416828 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
"ХАРКІВВОДОКАНАЛ"

03361715 61013, Україна,
Харківська область,
місто Харків, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА будинок 2

+380577075887

1 586 508
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
Згідно зі статтею 5 Закону України "Про природні монополії" до сфери діяльності природних
монополій віднесено, зокрема, послугу з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення. Відповідно до зведеного переліку суб’єктів природних монополій, станом на
31.12.2021 року, розміщеного на офіційному сайті НКРЕКП, щодо послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення Комунальне підприємство
«Харківводоканал» (ЄДРПОУ 03361715) значиться під номером 17, територія діяльності – м.
Харків. Таким чином, як виняток, в зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин на



ринку надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в
м. Харків, договір про закупівлю послуг з централізованого водовідведення для об’єктів
замовника може бути укладено лише з одним постачальником – Комунальне підприємство
«Харківводоканал». Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на підставі ліцензії від
10.02.2012 № 66. Отже, процедуру закупівлі централізованого водовідведення для учбових
корпусів та житлових приміщень замовника в м. Харків, код згідно ДК 021:2015 - 90400000-1 –
Послуги у сфері водовідведення, необхідно здійснити шляхом проведення переговорної
процедури закупівлі, відповідно до абзацу четвертого пункту 2 частини 2 статті 40 Закону, а саме
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, яка має бути документально підтверджена замовником.


