
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 Відкриті торги 

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-18-009494-a 

Назва та предмет 

закупівлі 

 

«Ліквідація сміттєзвалищ на території міських кладовищ код ДК 

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

зі сміттям» 

Обґрунтування 

доцільності закупівлі 

Для забезпечення належних санітарних умов функціонування 

кладовищ м.Києва, що знаходяться на балансі Ритуальної служби 

спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований 

комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

Обґрунтування обсягів 

закупівлі 

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу попередніх 

періодів у 2021-2022 р.р. виходячи з фактичної кількості наявного 

сміття на тимчасових місцях зберігання відходів (сміттєзвалищах), 

що утворились в результаті проведення виробничої діяльності 

підпорядкованих кладовищ.  

2230 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 полігон №6 (м. Київ, вул. Червонопрапорна, 94-

96) 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). 

Вивезення відходів зі сміттєзвалищ здійснюється з 

обовʼязковим використанням спеціалізованої техніки (екскаватори 

та/або навантажувачі) для забезпечення навантаження будівельних 

відходів для перевезення, вантажних автомобілів типу «самоскид», 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 відходів зі 

сміттєзвалищ на території міських кладовищ. 

Виконавець повинен надавати послуги використовуючи власні, 

орендовані, залучені на умовах субпідряду тощо механізми та 

матеріали (в т.ч. спеціалізовану техніку (екскаватори та/або 



навантажувачі ) для забезпечення навантаження сміття у транспортні 

засоби, вантажні автомобілі «самоскиди», а також вантажні 

автомобілі типу «мультиліфт»).  

 

Обґрунтування 

очікуваної вартості 

закупівлі 

936 600,00 грн. з ПДВ. 

Очікувану вартість визначено з урахуванням наказу Мінекономіки 

від 18 лютого 2020 року № 275 «Про затвердження примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» 

методом порівняння ринкових цін за результатами моніторингу цін 

на вказані позиції предмету закупівлі на протязі 2022 року в 

електронній системі закупівель за аналогічними закупівлями (у 

відповідності до цін, вказаних у договорах про закупівлю) та на 

сайтах надавачів послуг.  

Інша інформація 

Розмір бюджетного призначення на здійснення даної закупівлі 

визначено відповідно до плану асигнувань на 2022 рік  та економії, 

що склалась за результатами проведення попередньої процедури 

закупівлі у 2022 році. 

 

 


