
ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 
вартості та/або розміру бюджетного призначення 

в межах закупівлі  UA-2021-12-08-002982-b

Підстава для публікації обгрунтування: Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін
до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710».

Замовник: Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області
42356,Сумська область, Сумський район с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, 167

ЄДРПОУ: 04391457

Тип процедури: Відкриті торги

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-08-002982-b

Предмет  закупівлі:  Послуги  з  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  (ДК 021:2015-
90510000-5 – Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям) 2 лоти:
Лот 1: Послуги з поводження з твердими побутовими відходами на території с. Нижня Сироватка;
Лот  2:  Послуги  з  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  на  території  с.  Старе  Село,  с.
Барвінкове, с. Гірне та с. Вишневе.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. та з
урахуванням вимог нормативних документів у сфері поводження з  твердими побутовими відходами
(збирання,  перевезення,  утилізація,  захоронення).  Якість  послуг  у  сфері  поводження  з  твердими
побутовими відходами здійснюється у відповідності до Закону України «Про відходи» та спрямована
на задоволення потреб споживача. Послуги, які становлять предмет закупівлі, повинні здійснюватися
відповідно до вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього середовища.
Збирання  ТПВ  потрібно  здійснювати  з  територій  загального  користування  та  прибудинкових
територій. Послуги надаються безконтейнерним методом, подвірно спеціальними автотранспортними
засобами. Завантаження ТПВ у спецавтотранспорт повинні здійснювати працівники, що здійснюють
збір  та  перевезення  ТПВ.  Всі  відходи  вивозяться  за  адміністративні  межі  Нижньосироватської
сільської ради відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства у спеціально відведені
місця для подальшої їх переробки та/або утилізації. Вивіз сміття здійснюється згідно узгодженого
графіка, який затверджується під час укладання Договору на надання послуг та є його невід’ємною
частиною. Перед виїздом на лінію автотранспорт повинен бути технічно справним та заправленим
паливно-мастильними матеріалами.

Обгрунтування розміру бюджетних призначень:
Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік та
прогнозованих обсягів (м.куб.) ТПВ  і становить 200 000,00 грн. 

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Міністерством  розвитку  економіки,  торгівлі  та  сільського  господарства  України  затверджена
примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 № 275, якою
передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 
1)здійснення  пошуку,  збору  та  аналіз  загальнодоступної  інформації  про  ціну  товару  (тобто
інформація  про  ціни,  що  містяться  в  мережі  інтернет  у  відкритому  доступі,  спеціалізованих
торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро»),
тощо; 
2)отримання комерційних (цінових) пропозицій  від виробників, офіційних представників (дилерів),
постачальників; 



3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку
використовуються  ціни  попередніх  закупівель  аналогічних  послуг  та  /або  минулих  періодів  (з
урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).
Відповідно  до  вказаної  методики,  при  визначенні  очікуваної  вартості  предмету  закупівлі  послуг
використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення
моніторингу  цін  для  подальшого  укладання  договорів.  Очікувана  вартість  предмета  закупівлі
визначена  методом  здійснення  пошуку,  збору  та  аналізу  загальнодоступної  інформації  про  ціну
товару та на основі цін попередніх власних закупівель та укладених договорів.


