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-2022-01-21-012579-b
«Послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів,
Назва та предмет
великогабаритних (будівельних) відходів, опалого листя та гілля з
закупівлі
території міських кладовищ код ДК 021:2015 - 90510000-5
Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям»
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:

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу попередніх
періодів у 2020-2021 р.р. виходячи з фактичної кількості наявних
контейнерів з збирання ТПВ , що підлягають вивезенню відповідно з
Графіком виконання послуг по збиранню, вивезенню та утилізації
побутових відходів з контейнерів об’ємом 1,1 м3 у 2022 році, а також
Обґрунтування обсягів
фактичної наявності великогабаритних (будівельних) відходів, опалого
закупівлі
листя та гілля на тимчасових місцях зберігання відходів
(сміттєзвалищах), що утворились в результаті проведення виробничої
діяльності підпорядкованих кладовищ.
18798 куб. м
1. Учасник повинен надавати послуги виключно у
відповідності до Закону України «Про відходи» та нормативноправових актів у сфері поводження з відходами.
2. Виконавець забезпечує вивезення, утилізацію та
захоронення 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 інші місця захоронення та/або утилізації будівельного
Обґрунтування
сміття/ листя та гілля, з обов’язковим додаванням копій договорів,
технічних та якісних
характеристик закупівлі що містять необхідні обсяги надання послуг із захоронення,
утилізації/знешкодження відходів.
Утилізація листя та гілля має здійснюватися за відповідною
технологією та/або виробництвом. Учасник підтверджує наявність
технологій та/або виробництвана на утилізацію листя та гілля
офіційним документом виданим у встановленому законом порядку,
або договором з третьою особою, яка має технології та/або
виробництво на утилізацію листя та гілля, що підтверджено

офіційним документом виданим у встановленому законодавством
порядку, а саме атестатом виробництва, що виданий уповноваженим
органом, або чинними технічними умовами розробленими на
утилізвацію рослинництва, в том числі листя та гілля (учасником
надається копія атестату виробництва виданого уповноваженим
органом, що акредитований Національним агенством з акредитації
України та/або копія титульної сторінки Технічних умов).
- Якщо Учасник передає листя та гілля на подальшу утилізацію
спеціалізованому підприємству, то такий учасник надає договір на
утилізацію листя та гілля термін дії якого не є коротшим за термін
надання послу, що є предметом данної закупівлі, а також надає
документи, які підтверджують
наявність технологій та/або
виробництва у підприємства, що надає Учаснику послуги утилізації
листя та гілля, а саме: атестат виробництва, що виданий
уповноваженим органом, або чинні технічні умови розроблені
підприємством
надавачем послуг утилізації листя та гілля,
(учасником надається копія атестату виробництва виданого
уповноваженим органом, що акредитований Національним
агенством з акредитації України та/або копія титульної сторінки
Технічних умов ), а також надає гарантійний лист від підприємства,
яке має технології та/або виробництво на утилізацію листя та гілля,
з зобов’язанням прийняти відповідну категорію відходів.
Довідка у довільній формі про відповідний полігон/земельну
ділянку для утилізації опалого листя та гілля. Надати
правовстановлюючий
документ
(свідоцтво
про
право
власності/договір оренди тощо) на полігон/земельну ділянку де
проводиться утилізація опалого листя та гілля.
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 2022 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», а
також вантажних автомобілі 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 .
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 10.04.2022 по 10.05.2022 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», а також вантажні автомобілі типу
«мультиліфт»).

Обґрунтування
очікуваної вартості
закупівлі

Інша інформація

4249580,00 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 2021 року в
електронній системі закупівель за аналогічними закупівлями (у
відповідності до цін, вказаних у договорах про закупівлю),
направлено запити цінових пропозицій надавачам послуг, а також
враховуючи діючі рішення виконавчого органу Київської міської
ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими
відходами (збирання, перевезення, утилізація, захоронення).
Розмір бюджетного призначення на здійснення даної закупівлі
визначено відповідно до потреби замовника, доведених граничних
сум на 2022 рік та планових надходжень коштів по загальному фонду
в 2022 році

