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l. ОбгрунтуваlItIя технiчIlих та якiсних хараIстеристик предмета
закупlвлl

Llастина 1. Технiчнi вимоl"и

Ви KoHaBel(b пови I,1eH :

l ) прибуваги на виклик Замовника та протягом 24 годин усувати недолiкио

допуltlенi при наданнi Послуп якi виник.lIи з вини Виконавця;

2) несги повIIу вiдrrовiдалыtiсть у разi виявлення Замовником, невiдповiднОСтi

обсяl-iв ,га яl<tlсlti l]Lll(o]lall}{x рсlбiт вiдrrовi;tно ло укладеноr'о .ДоговорУ,
3,) пtlвiлом;lя,ги ,]амовltиl(а tIро tleзzulc>rcrri вiд Виконавця обставини, якi зумовлюЮТЬ

немолсливi сть свосчасного налання послуг;

4) склалати та Ilере/lавати Замовнику акти прийому-передачi виконаних робiт;
5) надавати послуги вивезення та захоронення твердих побутових вiдходiв iз

дотриманням саrлiтарних норм i правил. вимог чинного законодавства Украiни, зокрема:

- Закону УкраТни <Про вiдхо/lи>;

- Закон1, Уr<раТни Kllpo жит.lIово-комуllалыti посJIуги));

- Заксlttу УкраТни Kllpo бrrагоустрiй населених llyttKTiB>;

- I1равил благоустроtо MicTa Кроtlиtзницький]
_ Наказу Nl]l45 вiл 17,03.20ll р. кГIро затверлх(ення flержавних санiтарних HopN{ та

II paBI,I-п \,,I,ри ман ня териr,орi й населен их м iсць> ;

* i н шlих дi кl.tих }{ормати вн и х /toKyMeHTi в.

tI ас,r,иrlа 2. l'ex1,1 iчне зав/lанt|rI

У,tасtlик IIollac ltроtlсlзиtliю lllo/1o надання l]ослуг вивезення та захоронення твердих

гtобу,гоlзлtх вiдходiв (l'ItB) з урахуваIllIям вимог цього ,гехнiчного завдання, зокрема

таблицi 1 <обсяг надання послуг з вивезення та захоронення TllB)).

0бсяг налаttllrl llослуг з вивезеIIIIя ,га захоронення ТПВ
Таб.пuця 1
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1. Накопичен}rя тверlцих tlобу,гових вiлходiв 1,1a територii Замовника здiйснюсться у

техtлiчно справнi cMiTTcBi контейнери. яlсi згiлttо вимог санiтарних норм та на перiол

IIадаIIня IIослуг безсlплат,но вс:таIlов,IIк)tоться Виконавцем на контейнерних майданчиках

Замовника.
2. ВикоtIавець повинен налавати посJIуги спецiальними автотранспортними

засобами. облалнаllими бункерами для збору смiття, на яких працюють квалiфiкованi

працiвники, що маю,гь необхiдtti знання та досвiд. Спецiальнi автотранспортнi засоби

повиннi бути вiлповiдними до смiттсвозiв iз завантаженням смiття з контейнерiв.

3. I]ивiз тверлих побут,ових вiлходiв та смiття проводиться за .Щоговором згiдно

встановJ]еного графiку.

4.Вивантах(ення"контейнерiв з вiдходами у смiттсвоз, вивезення та утилiзаuiя
вiдходiв здiйснюеться транспортом, силами та засобами Виконавця.

5. ВиконавеLlь I]овинен забезпе.lити безгtеребiйний та свосчасний збiр Смiттli.

б. [Jивезенllя вiдходiв мас :здiйсltювагися тiльки на об'скти поводження з

побутовими вiдходами, якi мають всю необхiдну лозвiльну та iншу локументацiю згiдно з

чи tlним законодавс,гвом.

7, Виконавець власними сиJ,Iами з:tiйснюс завантаження вiдходiв у смiттсвоз та

прибиранtля засмi.tеноТ lli;t час завантаже}lня територiТ навколо контейнерiв (У виПаДКУ,

якIL(о,гаlсе засмiчеttrlя :1iйслlо вiлбутlось) в ралiусi 2 м вiд них.

8. Виконавець зобсlв'язаttий здiйснювати контроль за санiтарно-технiчним сТанОм

контейltерiв.
9, Виконавець повинен надавати якiснi послуги вiдповiдно до вимог законодавства

tIpo вiziхо.ltи, санiтарних норм i правил, Правил надання послуг з вивезення пОбутових

вiдходiв, затверд}кених Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, та у вiдповiдностi До УМОВ

пiдписаноl,о /{оговору з урахуванням вимогчинного законодавства iз захисту довкiлля.
10. Виконавець IIовиLIен надаги кtlltiТ;rir,lензiТt та 7цокументiв дозвiльного характеру з

додатками, якi triлтвер:t>tсують пРаво виI(онаIlня Виконавцем робiт, визначених У

r,ехнiчному :завданнi, flокументи повиннi бути чинними, зi строком дiТ не менш HilK дО

кiнця 202З року.
l l. Виконавець tIOtsинен надати копiТ локументiв, якi пiдтверджlтоть право

gкспJIуатацiТ I]иконавцем полit,ону (смi,гтсзваJIища. iншlого мiсця видалення вiдходiв) для
зaxop()IleIllllt вiдtходiв. абсr копiТ докумен,гiв, якi пi2lтверлжують спроможнiсть rrасника
IIалава1,1.i lIoc,rly1,1.1 ,] виI}с,]сltIrя. скJIадуваlttlя/захсlроtlенtlя вiдходiв (наявнiсть на балансi

учасника смiт,тсзвалиrца. kollii llоговорiв оренди смiттсзвалища (якщо смiттсзвалища
орендоваI]i;), або iHrili докумеI{ти, якi надають [Jиконавцю право на надання послуц що с

Ilредметом закупiв"lri ,га користування послугами смiттсзвалища. Документи повиннi бути

чинними, зi строком дiТ не менш Hix< до кittця 2023 року.
12, Розрахунковою одиницею Mixc Замовником та Виконавцем даних послуг с 1 м3

(олин метр кубiчний) Birrxo:tiB. \

2. Розмiри бюджетного призIIачеIIня та очiкуваноi BapTocTi предмета
закупiвлi

2.1. ОчiкуваItа Bapl,icтb llpeltMe,l,a,lalcylliB,rli: 142209,24 грн, з ПffВ

2.2. Зl,i.цrrо зi c,t,a,r-t,cto З5l Закону УкраТни кtIро вiдходи> виконавця послуг з

вивезе}tllя побу,гоlзих вiдхо;tiв в}iзнаltас оргаIl мiсtlевого самоврядування на конкурсних
засадах у IIорядlку. BcTaHoI]JIeI{oMy Кабiнеr,ом MiHicTpiB Украiни. Для MicTa



Кропивницький, на територiТ якого знаходяться булiвлi гуртожиткiв та навчаJIьних

корпусiв Замовника. таким органом е Кропивницька MicbKa рала,

2,3, Розрахунок очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi проведено з урахуВанням
чинних норматив}tих aKTiB та представлено у таблицi 2.

Таблuця 2

Розрахунок очiкуваноi BapTocTi прелмета закупiвлi

IIримiтки:
* 1'арифи за,гвер/]жено Рiшенням Виконавчого KoMiTeTy КропивницькоТ MicbKoi рали

N9586 вiд 23 серпня 2022 року
** BapTicTb одиницi послуги для ТОВ кЕкостайл> (https://ecostyle.in.ual)

2,4. Розмiри бюджетного призначеtlня: згiдно зi ст. 48 Бюджетного кодексу

УкраТни зобов'язання Споживача за договором в частинi оплати послуг вивезення ТПВ
виникають у 202З polri в межах асигtIуваIlь, встановлених кошторисом та затверджених

головI{им розпоряllником коtш,гiв (It4iHicTepcTBo освiти та науки Украiни). Розмiри

бюджет,ного призпачення булуть визначенi пiсля укладання Щоговору та за потреби

врегуJIьованi окремою Дода,гковою угоllою.

еýУ Богдан дмитришиН
I]poBi:tr-r ий фахi Bcub

з публiчних закугliвель

гlоказник i Одиниця
вимiру

Ki,rtbKicTb

BapTicTb
одиницi
послуги,

гон, з ПДВ

Загальна
BapTicTb,

грн. з ПЩВ

Вивезен ня твердих побутових
вiдхсtдiв

меl,р
KYtf lч}lии

780 l08,з9* 84 544,20

Захоронен rIя твердих побутоlзих
вiдходiв

l\49Tp

кубiчний
7в0 1з,65* 5,7 44,7,00

Абоrrентсьt{а I,lJlaTa

щомlсячна
послуга

|2 l 8.1 7** 2l8,04

lIi м t{oBil очiкуваlIа llapTicTb закупiвлi, l42 209,24


