
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Показник Обґрунтування  

 

Підстава для публікації 

обґрунтування: 

Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до 

Постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 

11.10.2016 №710» 

Замовник Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство 

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 

обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) 

ЄДРПОУ 03358475 

Вид процедури закупівлі Переговорна процедура на підставі п.3 ч. 2 ст.40 Закону України 

«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. №922-VII (зі змінами) (далі 

– Закон): якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити 

закупівлю у разі оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності 

замовника щодо триваючого тендера після оцінки тендерних 

пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від 

очікуваної вартості тендера, що оскаржується. 

 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-14-010070-b 

Назва та предмет 

закупівлі 

 

«Збирання, вивезення та утилізація твердих побутових відходів 

та будівельних відходів з території міських кладовищ код ДК 

021:2015 - 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження 

зі сміттям» 

Обґрунтування 

доцільності закупівлі 

16.02.2021 року тендерним комітетом Ритуальної служби СКП 

«Спецкомбінат ПКПО» була оголошена процедура відкритих торгів 

на закупівлю за предметом «Збирання, вивезення та утилізація 

твердих побутових відходів та будівельних відходів з території 

міських кладовищ код ДК 021:2015 - 90510000-5 

Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям» 

(оголошення UA-2021-02-16-002740-c). 

За даною закупівлею до Постійно діючої адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про 

порушення законодавства у сфері публічних закупівель подано 

скаргу № UA-2021-02-16-002740-c.b1 на дії замовника (зокрема 

визначення переможця закупівлі), розгляд якої призначено на 

21.04.2021 р. 

Враховуючи, що можливість укладання договору заблокована у 

зв'язку з прийняттям до розгляду скарги, з метою забезпечення 

належних санітарних умов функціонування кладовищ м.Києва та 

своєчасного вивезення сміття у період підготовки кладовищ до 

поминальних днів, а також недопущення накопичення великої 

кількості відходів на кладовищах, Замовник зобов’язаний вжити 

заходів щодо термінового проведення закупівлі по предмету: 

«Збирання, вивезення та утилізація твердих побутових відходів 

та будівельних відходів з території міських кладовищ код ДК 

021:2015 - 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям» за переговорною процедурою відповідно до 

пункту 3 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі», яким визначено, що переговорна процедура закупівлі 

застосовується якщо у замовника виникла нагальна потреба 



здійснити закупівлю у разі: оскарження прийнятих рішень, дій чи 

бездіяльності замовника щодо триваючого тендера після оцінки 

тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 

відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується. 

При цьому, період надання послуг визначити достатнім для 

завершення основної процедури закупівлі, тобто до 21.05.2021 року. 

В зв’язку з виникненням нагальної потреби в здійсненні закупівлі 

«Збирання, вивезення та утилізація твердих побутових відходів 

та будівельних відходів з території міських кладовищ код ДК 

021:2015 - 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям» , на  підставі пункту 3 частини 2 статті 40 

Закону та враховуючи, що попереднє постачання предмета закупівлі 

здійснювалося учасником ТОВ «КРАМАР ЕКО», враховуючи їх 

попередній досвід надання послуг, є необхідність провести 

переговорну процедуру закупівлі та заключити договір з  ТОВ 

«КРАМАР ЕКО» з очікуваною вартістю 751740,00 грн. з ПДВ, що не 

перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що 

оскаржується. Очікувана вартість оскаржуваної процедури відкритих 

торгів становить 4 218 400,00 грн. з ПДВ. 

 

Обґрунтування обсягів 

закупівлі 

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на рівні потреби у вивезенні 

відходів у період оскарження тендеру, що не перевищує 20 відсотків 

від очікуваної вартості тендера, що оскаржується. 

3611,6 куб.м 

 

Обґрунтування  

технічних та якісних 

характеристик закупівлі 

Учасник повинен надавати послуги виключно у відповідності 

до Закону України «Про відходи» та  нормативно-правових актів у 

сфері поводження з відходами. 

 Виконавець забезпечує вивезення, утилізацію та захоронення 

побутових відходів на полігон №5 (с. Підгірці, Обухівського району) 

та/або полігон №6 (м. Київ, вул. Червонопрапорна, 94-96) та/або 

філіал “Завод “Енергія” Київенерго” (м. Київ, вул. Колекторна, 44) 

та/або інший полігон, з обов’язковим додаванням копій договорів, які 

діють на весь період надання послуг та містять необхідні обсяги 

надання послуг із захоронення/знешкодження відходів (відповідно 

до обсягів, зазначених в тендерній документації). 

Виконавець здійснює збирання побутових відходів з 

контейнерів об’ємом 1,1 м3, а також їх транспортування з території 

кладовищ відповідно з Графіком виконання послуг по збиранню, 

вивезенню та утилізації твердих побутових відходів з контейнерів 

об’ємом 1,1 м3 у 2021 році .  

Вивезення будівельних відходів зі сміттєзвалищ здійснюється з 

обовʼязковим використанням спеціалізованої техніки (екскаватори 

та/або навантажувачі) для забезпечення навантаження будівельних 

відходів для перевезення, вантажних автомобілів типу «самоскид» з 

об’ємом кузову не менше 14 м. куб., а також вантажних автомобілів 

типу «мультиліфт», що перевозять контейнери від 15 до 30м.куб та 

відбувається  за заявкою Замовника згідно з Графіком виконання 

послуг по вивезенню будівельних відходів зі сміттєзвалищ на 

території міських кладовищ. 

 Побутові відходи, що зберігаються (накопичуються) в 

металевих контейнерах Замовника об’ємом 1,1 м3 (євроконтейнер) 

підлягають вивезенню відповідно з Графіком виконання послуг по 



збиранню, вивезенню та утилізації побутових відходів з контейнерів 

об’ємом 1,1 м3 у 2021 році. 

Вивезення побутових відходів здійснюється спеціально 

обладнаними для цього транспортними засобами Виконавця, 

пристосованими під вивантаження контейнерів об’ємом 1,1 м3, з 

місць (адрес) їх утворення та тимчасового зберігання (накопичення) 

на об’єктах Замовника  до місць чи об’єктів, спеціально відведених 

для їх розміщення. 

Враховуючи, що кладовища: Байкове, Звірінецьке, 

Соломʼянське, Михайлівське, Святошинське та Дарницьке, які 

підпорядковані підприємству, мають обмежену територію для руху 

транспортних засобів (вузькі алеї для руху, відсутність або незначна 

кількість місць, на яких можливо здійснювати розворот для руху у 

протилежний бік, значна кількість насаджень та намогильних споруд 

уздовж проїздних шляхів, що ускладнюють рух, та з метою 

унеможливлення виникнення проблем технічного характеру , 

пов’язаних з пристосуванням автомобіля до роботи у 

вищезазначених умовах, Учасник у складі тендерної пропозиції 

надає інформацю про наявність у нього спеціально обладнаних 

транспортних засобів, пристосованих під вивантаження контейнерів 

об’ємом 1,1 м3 (не менше 1 автомобіля) з габаритними розмірами не 

більше 7200/2500/3800 мм з додаванням документів відповідно до 

вимог тендерної документації, що підтверджують право власності 

або право оренди або право користування (договір лізингу, договір 

надання послуг) спеціалізованими транспортними засобами. 

Учасник забезпечує додаткове одночасне розміщення та 

подальше вивезення контейнерів об’ємом від 15 до 25 м.куб. для 

завантаження відходів у період підготовки кладовищ до та після 

проведення поминальних днів  (з 18.04.2021 по 18.05.2021  року)  на 

території наступних кладовищ: Байкове, Лісове, Міське, Північне, 

Бортничанське, Биковнянське, Чапаївське, Совське, Біличанське, 

Пуща-Водицьке, Дарницьке, Солом’янське та Пирогівське. 

Виконавець повинен надавати послуги використовуючи власні, 

орендовані, залучені на умовах субпідряду тощо механізми та 

матеріали (в т.ч. спеціально обладнані транспортні засоби 

пристосовані під вивантаження контейнерів об’ємом 1,1 м3, 

спеціалізовану техніку (екскаватори та/або навантажувачі ) для 

забезпечення навантаження сміття у транспортні засоби, вантажні 

автомобілі «самоскиди» з об’ємом кузову не менше 14 м. куб., а 

також вантажні автомобілі типу «мультиліфт»).  

Обґрунтування 

очікуваної вартості 

закупівлі 

751740,00 грн. з ПДВ що не перевищує 20 відсотків від очікуваної 

вартості тендера, що оскаржується. Очікувана вартість оскаржуваної 

процедури відкритих торгів становить 4 218 400,00 грн. з ПДВ. 

 

 


