
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

1. Замовник : Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Гжицького вул. Пекарська, 50, Львів, Львівська область, Україна, 
79010 ЄДРПОУ 00492990 

2. Ідентифікатор закупівлі:UA-2022-01-12-000672-b 

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності): Код ДК 021-2015 (СРV) 90400000-1 - Послуги у сфері водовідведення (Послуги з 
відведення стічних вод) 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

4.1. Загальний прогнозований обсяг послуг, що закуповується: 110000 м.куб 

4.2. Термін постачання: до 31 грудня 2022 року. 

4.3. Споживач приєднаний до системи централізованого водовідведення м. Львова, яке 
забезпечується ТЗОВ «Львівводоканалом» 

4.4. Відносини між надавачем послуг водовідведення та споживачем  регулюються 
наступними нормативно-правовими актами: 

-ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»,  
-ЗУ «Про публічні закупівлі» 
-ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (Закон Про 

комерційний облік), 
-«Правилами користування системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» (Правила 
користування), 

-«Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення» 
(Правила експлуатації), 

-«Правилами приймання стічних вод до систем централізованого 
водовідведення», 

-«Правилами приймання стічних вод споживачів до системи централізованого 
водовідведення м. Львова» (Правила приймання стічних вод), та іншими нормативно – 
правовими актами що регулюють дані правовідносини.  

 
4.5. Вимоги щодо якості: 

За умови виконання Споживачем технічних умов на приєднання до 
централізованих систем водовідведення (далі ТУ) виданих Водоканалом, а у випадках 
приєднання Споживача до централізованих систем через мережі що належать третім 
особам на погоджених між ними умовах – при умові справності таких мереж, 
забезпечується приймання стічних вод Споживача які відповідають вимогам щодо режиму 
скиду, кількісного та якісного складу стічних вод (у яких не перевищено встановлені 
допустимі концентрації забруднювальних речовин та інші показники якості), 

https://www.dzo.com.ua/tenders/14633994
https://www.dzo.com.ua/tenders/14633994


Послуги надаються Споживачеві безперервно, крім часу перерв на ліквідацію 
наслідків аварій на мережах Водоканалу, проведення ремонтних і профілактичних робіт 
що виконуються згідно Правил експлуатації, Правил користування, тощо. 

Водоканал здійснює контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків 
та споруд, забезпечує встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку 
питної води відповідно до Закону Про комерційний облік; Створює систему управління 
якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів 
акредитованими органами із сертифікації. 

4.6.Надання послуг здійснюється Надавачами, які отримали відповідну ліцензію на право 
провадження господарської діяльності з водовідведення споживачу. 

4.7. Учасник при наданні послуг передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює 
діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що 
регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших 
шкідливих впливів; 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до річного плану 
асигнувань за КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) на 2022 рік.  

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 945 120.00грн. з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про тариф 
на послуги з централізованого відведення стічних вод  

-Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг за № 2881 від 22.12.2021 року «Про встановлення 
тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 
ЛЬВІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» яка 
оприлюднена на офіційному веб-сайті Регулятора 24.12.2021. та набирає чинності з 01 
січня 2022 року. 

-Наказ Львівської міської ради Департамент житлового господарства та 
інфраструктури Львівське міське комунальне підприємство«ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» від 
28.12.2021 р. №ОД-1392 «Про зміну та застосування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення» 


