Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
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«Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги
з вивезення твердих побутових відходів та великогабаритних
відходів (збирання, перевезення, утилізація, захоронення))», код
за ДК 021:2015: 021:2015: 90510000-5
Відповідно до Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 №
187/98-ВР, Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових
відходів» від 10.12.2008 № 1070, ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій
територій» та на виконання наказу Міністерства охорони
здоров’я України № 145 від 17.03.2011 р. «Про затвердження
Державних санітарних норм та правил утримання територій
населених місць», для забезпечення належних умов відпочинку
та з метою запобігання виникнення погіршення санітарноепідеміологічної ситуації в місцях масового відпочинку
населення біля води м. Києва, існує потреба у замовлені послуги
вивезення сміття. В зв’язку з тим що на зонах відпочинку
проводяться капітальні ремонти, результатом чого є покращення
рекреаційної спроможності зон відпочинку, яка, в свою чергу,
збільшує кількість відвідувачів, є необхідним передбачити
придбання послуги з вивезення сміття об’ємом 32 820 м3 (30820
м3 твердих побутових відходів та 2000 м3 великогабаритних
відходів)
Також слід наголосити на тому, що спеціалізоване підприємство
по виконанню послуг з вивезення побутових відходів (збирання,
перевезення, утилізація, захоронення) повинно відповідати
декільком важливим для виконання послуг критеріям
(характеристикам), а саме:
1.
Можливість надати в користування 300 контейнерів
об’ємом 1,1 м3 для встановлення на зонах відпочинку.
2.
Наявність не менше 6 великогабаритних контейнерів
(КУБО), об’ємом від 12 м3 для встановлення на зонах відпочинку
3.
Наявність затвердженого тарифу Виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на послуги з вивезення твердих побутових відходів
та великогабаритних відходів (збирання, перевезення, утилізація,
захоронення).
4. Можливість миття та дезінфекції контейнерів для ТПВ
засобами дозволеними до використання
Міністерством
охорони здоров'я України, у літній період року - не рідше одного
разу на 10 діб, а в інші періоди року - не рідше одного разу на
місяць за заявкою замовника.
Очікувану вартість закупівлі розраховано у відповідності до
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів з урахування
операцій поводження з побутовими відходами (збирання,
перевезення, утилізація, захоронення)» від 26.12.2018 р. №2351
(із змінами та доповненнями) шляхом проведення ринкових
консультацій відповідно до Примірної методики визначення
очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020 № 275.
Враховуючи тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з
урахування операцій поводження з побутовими відходами
(збирання, перевезення, утилізація, захоронення), очікувана
вартість закупівлі складає 5 000 000,00 грн з ПДВ.

