
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик,  

очікуваної вартості та/або бюджетного призначення  

предмета закупівлі 

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 

2016р. №710». 

На підставі розрахунку планово-фінансового відділу Потреби в коштах на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв на 2021 рік Поліського національного університету. 

 

1. Предмет закупівлі за кодом ДК021:2015, CPV-2015  90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям (90513000-6 Послуги з поводження із безпечними сміттям і 

відходами та їх утилізація. Послуги з вивезення твердих побутових відходів)) на 2021 рік; 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-11-16-005916-c; 

3. Відкриті торги; 

4. Очікувана вартість закупівлі: 380000,00 грн. (Триста вісімдесят тисяч гривень  00 коп.), в т.ч. 

ПДВ; КЕКВ 2282; 

5. Обсяги закупівлі – 1 (одна) послуга; 

6. Строк надання послуг  –  з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021  року; 

 Мета: забезпечення вивезення твердих побутових відходів для об’єктів Споживача 

 

ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ 

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) 
 

1.  Послуги з вивезення твердих побутових відходів спеціалізованим вантажним транспортом 

передбачають: 

1.1.Перевезення спеціалізованим вантажним автотранспортом перевізника (автомобілями-

сміттєвозами з об’ємом приймального бункеру не менше 10 куб.м., пристосованих для 

завантаження контейнерів об’ємом 1,1 куб.м.) ТПВ від місця збору (згідно дислокації, наданої 

Замовником) до місця розміщення ТПВ, без участі Замовника в процесі захоронення.  

1.2. Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів, необхідних для перевезення 

відходів, визначаються виконавцем. 

1.3. Перевізник  відповідає за вивезення ТПВ  з територій, зазначених в графіку вивезення, в 

комплексі, як цілісного об’єкту без розділу на окремі частини. 

1.4. Вивезення відходів повинно здійснюватись таким чином, щоб не допускати 

перенакопичення сміття в контейнерах місткістю 1,1 куб.м.  

1.5. Перевізник не має права припинити надання послуг або застосовувати будь-які штрафні 

санкції в разі, якщо заборгованість по сплаті даної послуги не перевищує розміру нарахування 

за 180 календарних днів. 

1.6. Після вивантаження контейнерів, працівниками Перевізника здійснюється обов`язкове їх 

повернення на місце контейнерного майданчика та прибирання розсипаних  ТПВ в радіусі 1,5м. 

1.7. За несвоєчасне вивезення ТПВ, що підтверджується двостороннім актом, підприємство-

перевізник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який 

нараховується пеня, від розміру фактично ненаданих послуг за кожен день прострочення 

виконання зобов`язання. 

 

2. Технічний потенціал Виконавця: 

2.1. Наявність автомобіля – сміттєвоза; 

2.2. Автомобіль повинен бути власністю Учасника або орендовані чи в лізингу.  

2.3. Забезпечення виконання термінових заявок у вихідні та святкові дні.  

 

3. Водій, який обслуговуватиме  відповідний транспортний засіб, повинен мати досвід водіння 

відповідних транспортних засобів, знати розташування вулиць та схеми проїзду по м.Житомир 

за адресами Замовника: 



10002, м.Житомир, вул.Льва Толстого, 18, гуртожиток №5 

10008, м.Житомир, вул.Івана Франка, 6, гуртожиток №2 

10008, м.Житомир, вул.Фещенка-Чопівського, 29-33, гуртожиток №1, №4, спорткомплекс 

10008, м.Житомир, вул.Пушкінська, 55-59, гуртожиток №3, факультет лісового господарства 

10008, м.Житомир, вул.Пушкінська, 38, навчальні корпуси №1,2, 4 кафедра механізації 

10009, м.Житомир, вул..Корольова, 39, Факультет ветеринарної медицини, технологічний 

факультет, навчальна ферма, автогараж 

10009, м.Житомир, вул..Корольова, 39, ботанічний сад, насіннєва лабораторія  

 

 

Кількість спорожнень – 3432 шт. (3775 куб.м); 

Кількість контейнерів у власності Замовника - 22 штук об’ємом по 1,1 куб.м 

 

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність 

застосування заходів із захисту довкілля (надати довідку у довільній формі).  

       

           5.   Строк надання послуг:  з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року. 

 

      6. Для надання послуг, що підлягають виконанню, Виконавець повинен мати належним 

чином оформленні всі необхідні дозволи та погодження (Ліцензії та Дозволи на надання послуг, 

на які проводиться закупівля). У випадках, коли для виконання умов договору планується 

залучати субпідрядні організації, вони також подають копії Ліцензій та Дозволів. Обов’язкове 

надання копій документів. Учасник надає довідку у довільній формі про субпідрядні 

орзанізації, які планує залучати при виконанні умов договору (або про відсутність залучення 

субпідрядних організацій). 

 

Розрахунок потреби  на послуги з вивезення твердих побутових відходів у 2021 році 

підтверджений розрахунками планово-фінансового відділу з економічним обґрунтуванням на 

використання даної  комунальної послуги, виходячи з основних виробничих показників. 

Розраховуються відповідно до правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, 

затверджених постановою КМУ №1070 від 10.12.2008р., а також тарифів, що формуються 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 “Про 

затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами” 

та  рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради №2069 від 10.11.2020 року. 

Вихідні дані для проведення розрахунку потреби у коштах на оплату послуг з вивезення 

сміття на 2021 рік 

1. Кількість днів в 2021 році – 365 днів 

2. Кількість контейнерів – 22 штуки 

3. Вивіз сміття на тиждень – 3 рази 

4. Об’єм 1 контейнера – 1.1 куб.м 

5. Тариф прийняти для розрахунку (очікуваний) – 100,13 грн.  

Розрахунок потреби у коштах на 2021 рік 

1. 365 дн./ 7дн. в тиждні = 52,1 тиждня в рік 

2. 52,1*3 рази = 156 разів вивіз сміття 

3. 156*22=3432 (вивезень сміття всього за рік) 

4. 3432*1,1=3775 куб.м сміття в рік 

5. 3775*100,13=377990,75 грн. (Триста сімдесят сім тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 75 

коп.) 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2006-%D0%BF

