Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Показник

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)
03358475
ЄДРПОУ
Вид процедури закупівлі Відкриті торги
Ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-02-004078-c
«Послуги з видалення аварійно-небезпечних та сухостійних дерев
Назва та предмет
закупівлі
на території кладовищ міста Києва код ДК 021:2015 - 77210000-5
Лісозаготівельні послуги»
Для забезпечення належних санітарних умов функціонування
кладовищ м.Києва, що знаходяться на балансі Ритуальної служби
спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований
Обґрунтування
комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування»
доцільності закупівлі
виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації)
Підстава для публікації
обґрунтування:

Обґрунтування обсягів
закупівлі

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу попередніх
періодів у 2019-2020 р.р. виходячи з фактичної кількості аварійних та
сухостійних дерев на території кладовищ, що підлягають видаленню.
1000 шт.

Видалення дерев повинно здійснюватись ручним методом за
допомогою спеціального спорядження, спецтехніки та інструментів.
Якість послуг з видалення аварійних дерев на території кладовищ
міста Києва повинна відповідати вимогам діючих стандартів та
нормам чинного законодавства України.
Виконавець зобов’язаний утримувати робочий майданчик та
прилеглі до нього ділянки вільними від відходів, які можуть
накопичуватися під час виконання послуг та забезпечує їх своєчасне
прибирання.
У разі пошкодження намогильної споруди (цоколя, огорожі,
пам’ятника
тощо) Виконавець зобов’язаний відновити пошкоджені
Обґрунтування
об’єкти, а в разі неможливості - відшкодувати нанесені збитки за
технічних та якісних
характеристик закупівлі власний рахунок.
Виконавець зобов’язаний не порушувати та не впливати на
режим роботи міських кладовищ та процеси проведення ритуальних
обрядів при похованнях.
Виконавець несе повну матерiальну, адмiнiстративну та
кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушення (недотримання) вимог
Законiв України «Про охорону працi”, «Про пожежну безпеку», «Про
дорожнiй рух» та iнших чинних нормативно-правових актiв України.
Усі співробітники виконавця зобов’язані знати правила
безпечного виконання робіт, безпечних методів та прийомів
виконання робіт, надання першої медичної допомоги у разі настання

нещасних випадків та теоретично-практичні аспекти користування
необхідним обладнанням.
Обов’язкова наявність у співробітників виконавця робіт
відповідних до чинного законодавства України документів (дозвола,
посвідчення, свідоцтва тощо) що надають право на виконання
верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних
засобів (обов’язково надати копії зазначених документів).
Виконавець забезпечує винесення гілок та порубочних залишків
деревини (розмір яких не повинен перевищувати 100 см у довжину)
на алеї (доріжки) з послідуючим їх складанням. Місце складання
гілок та порубочних залишків попередньо узгоджується з
Замовником.
Виконавець зобов’язаний здійснювати видалення аварійних
дерев на території кладовищ міста Києва за попередньою заявкою
Замовника, в тому числі в вихідні та святкові дні.
Виконавець повинен використовувати обладнання та
матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати
забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними
матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації механізмів
при наданні послуг.

Обґрунтування
очікуваної вартості
закупівлі

Інша інформація

1175200,00 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 2020 року в
електронній системі закупівель за аналогічними закупівлями (у
відповідності до цін, вказаних у договорах про закупівлю.
Розмір бюджетного призначення на здійснення даної закупівлі
визначено відповідно доведених граничних сум на 2021 рік та
планових надходжень коштів по загальному фонду в 2021 році

