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

«Поліетиленові мішки та пакети для сміття (Пакети для
сміття)», код ДК 021:2015: 021:2015: 19640000-4
Технічні та якісні характеристики предмета
закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з
урахуванням вимог нормативних документів у цій
сфері.
Якість повинна відповідати всім санітарним,
гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам та
правилам, встановленим чинним законодавством
України для товарів даного виду.
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
повинні передбачати необхідність застосування заходів
із захисту довкілля.
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», Розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 07.09.17 р. № 1090
«Про затвердження Плану заходів на 2017 рік щодо
забезпечення розвитку мережі громадських вбиралень у
місті Києві» 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, оскільки в обслуговувані
КП «Плесо» знаходиться: пляжів-98,54Га; зон
відпочинку-200,81ГА; інших гідротехнічних об’єктів1063,00Га. , для їх прибирання потрібно здійснити
закупівлю.
3. Обґрунтування
Очікувану вартість закупівлі розраховано на
очікуваної вартості підставі закупівельних цін шляхом проведення
предмета закупівлі, ринкових консультацій відповідно
до Примірної
розміру
методики визначення очікуваної вартості предмета

бюджетного
призначення

закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 18.02.2020 № 275.
За результатами отриманих комерційних пропозицій
середня вартість товару, що є предметом закупівлі,
становить 412 000,00 грн

