Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Назва предмета
закупівлі

«Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів (Послуги спеціалізованої техніки)»,
код за ДК 021:2015: 021:2015: 60180000-3
2. Обґрунтування
Технічні та якісні характеристики предмета
технічних та
закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з
якісних
урахуванням вимог нормативних документів у цій
характеристик
сфері.
предмета закупівлі
Відповідно до Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», Закону України «Про столицю
України - місто-герой Київ», Закону України «Про
відходи», Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Водного кодексу України, Земельного
кодексу України, Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", ДБН Б.2.2-5:2011
«Благоустрій територій», Рішення Київської міської
ради від 25.12.2008 року №1051/1051 «Про Правила
благоустрою міста Києва», Наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 17.03.2011 р. № 145 «Про
затвердження Державних санітарних норм та правил
утримання територій населених місць», з метою
підготовки територій пляжів та зон відпочинку до
літнього оздоровчого сезону 2022 року, існує потреба у
закупівлі послуг спеціалізованої техніки.
А саме, для забезпечення належних умов відпочинку
на пляжах та зонах відпочинку; для утримання
підпорядкованих КП «ПЛЕСО» територій у належному
санітарному та технічному стані, у тому числі для
переміщення та встановлення на пляжах та зонах
відпочинку модульних туалетів контейнерного типу з
місць тимчасового зберігання; для транспортування
техніки, яка не може пересуватися по дорогам
загального користування; для перевезення та
встановлення орендованих медичних пунктів; для
спускання на воду перед початком літнього оздоровчого
сезону та підняття після завершення сезону водного
транспорту, у тому числі водної спеціалізованої техніки;
для ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ; для
ліквідації наслідків негоди та виконання інших видів
робіт із застосуванням спеціалізованої техніки, яка
відсутня у КП «ПЛЕСО»
3. Обґрунтування
Очікувану вартість закупівлі розраховано на
очікуваної вартості підставі закупівельних цін шляхом проведення

предмета закупівлі,
розміру
бюджетного
призначення

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.
За
результатами
отриманих
комерційних
пропозицій, середня вартість послуг, що є предметом
закупівлі, становить 280 512,00 грн. з ПДВ до 290 000,00
грн. з ПДВ.
Враховуючи вищевикладене, орієнтовна очікувана
вартість послуг спеціалізованої техніки може складати
285 170,67 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 47 528,44 грн.
Розмір бюджетного призначення на зазначену
закупівлю складає 285 170,67 грн.

