Комунальне підприємство
“Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”
Дніпропетровської обласної ради”, Код ЄДРПОУ 26136949
Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та інша інформація
відповідно до Постанови КМУ №1266
Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-03-04-007546-c
Назва
предмета Послуги з централізованого водопостачання
закупівлі
Код за ДК 021:2015 «65110000-7 «Розподіл води» (за
списком позицій: водопостачання)
Пункт базування бригад екстреної медичної допомоги за адресою:
Місце надання послуг
Україна, Дніпропетровська обл., смт.Софіївка, вул. Карпенка,1

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик предмета
закупівлі.

Виконавець забезпечує надання послуг водопостачання
своєчасно, в необхідній кількості та якості відповідної до
Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення», Закону України «Про житлово - комунальні
послуги», «Правил надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення і типових
договорів про надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення»,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
05.07.2019 р. № 690 (далі - Правила № 690), «Правилами
користування системами централізованого комунального
водопостачання та водовідведення в населених пунктах
України», затвердженими наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р.
N° 190 (далі - Правила № 190), «Правилами технічної
експлуатації систем водопостачання та каналізації населених
пунктів України» затвердженими Наказом Державного
комітету України по житлово-комунальному господарству від
05.07.1995року за № 30 (далі - Правила № 30), «Порядку
проведення перерахунку розміру плати за надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в
повному обсязі», затверджених Постановою Кабінету
Міністрів від 17.02.2010 р № 151 (далі-Порядок №151),
«Порядком розроблення та затвердження технологічних
нормативів використання питної води», затвердженого
наказом Державного комітету України з питань житлово комунального господарства від 15>.11.2004 р. № 205 (далі Порядок № 205), «Методикою розроблення технологічних
нормативів використання питної води житлово експлуатаційними підприємствами», затвердженою наказом
Міністерства з питань житлово- комунального господарства
України від 14.05.2008 р. № 126 (далі - Методика N9 126).

Кількісна
характеристика
предмета закупівлі

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг
послуг централізованого постачання. За одиницю приймається
куб м. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності об’єктів
замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього
календарного року, становить 170,0 куб.м

Обґрунтування
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у сумі
очікуваної
вартості 5739,93 грн. обумовлено аналізом споживання (річного та
предмета закупівлі.
місячного) послуг водопостачання за календарний рік та з
урахуванням діючих тарифів на водопостачання,
затверджених рішенням Софіївської селищної ради
Софіївського району Дніпропетровської області № 24 від 21
лютого 2020 року.
Термін постачання
З 01.01.2021р. по 31.12.2021р.

