
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям 
(послуги з поводження з побутовими відходами)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської 
ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область. 
49027
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: орган місцевого 
самоврядування (п.З ч.І ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”)
5. Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та 
поводження зі сміттям (послуги з поводження з побутовими відходами).
6. Код за ДК 021:2015: 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область
9. Вид закупівлі: спрощена закупівля
10. Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2021-06-01-010778-Ь

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
8500,00 грн (вісім тисяч пятсот грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.1 
ч.І розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом пошуку 
інформації про ціни на послуги, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі. 
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом адміністрації Соборного 
району Дніпровської міської ради згідно з рішенням міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 із 
змінами «Про бюджет Дніпровської територіальної громади на 2021 рік» КПКВК МБ 
4410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних громадах», затвердженої наказом адміністрації 
Соборного району Дніпровської міської ради №1/1-н від 14.01.2021 (КЕКВ 2275).

Обгрунту вання технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: з дати укладання договору по 31.12.2021.
Послуга необхідна для забезпечення утримання в належному санітарному стані території 
Замовника.
1. Надання послуг здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи», 
Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 зі змінами.
2. Виконавець на період дії договору встановлює на території Замовника один технічно 
справний контейнер для твердих побутових відходів місткістю 1,1 м3.
3. Загальний об’єм твердих побутових відходів на 2021 рік -  66 м3
4. Адреса розташування контейнеру: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро



5. Частота вивезення -  2 рази на тиждень (понеділок, четвер)
6. Послуга з поводження з побутовими відходами включає в себе збирання ТПВ (твердих 
побутових відходів) з контейнеру та - перевезення ТПВ до місця 
утилізації/зберігання/захоронення.
7. Виконавець забезпечує утримання у належному санітарно-технічному стані 
встановлений на території Замовника контейнер.
8. Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів, необхідних для перевезення 
твердих побутових відходів, визначається виконавцем.
9. Виконавець забезпечує належний технічний та санітарний стан транспортних засобів, 
залучених для виконання договору.
10. Виконавець забезпечує прибирання відходів, які розкидані поряд з контейнером.

Уповноважена особа Н.В. Красиловець


