
Обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі,  його
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення  про проведення конкурентної
процедури  закупівель  або  повідомлення  про  намір  укласти  договір  про  закупівлю  за
результатами переговорної процедури закупівель відповідно до Постанови КабМіну від 11
жовтня  2016  року  за  №710  з  змінами  від 16  грудня  2020р.  №  1268

код за ДК 021:2015: 90510000-5 - Утилізація/видалення сміття та поводження зі
сміттям (послуги з поводження з побутовими відходами) за номером оголошення UA-2020-
12-23-001827-b

Вид  відходів
(тверді,
великогабаритні,
ремонтні)

Об’єкт
обслуговування

(назва, адреса)

Одиниця
розрахунк
у(контейн
ермісткіст
ю м.куб.)

Кількість
одиниць
розрахун
ку  для
об’єкта
обслугов
ування
(контейн
ерів)

Періодичність
та день вивозу

Обсяг надання послуги з
вивезення  побутових
відходів, на місяць м.куб

Тверді  побутові
відходи

ЦРЛ

м.  Мукачево,
вул.  Пирогова
Миколи, 8-13

1,1
5
(п’ять)

6  разів  в
тиждень
/понеділок-
субота

143,0

Тверді  побутові
відходи

Стоматологіч
на поліклініка

м.  Мукачево,
вул.  Пирогова
Миколи,4 а

Тверді  побутові
відходи

Поліклінічне
відділення

м.Мукачево,
вул.Грушевськ
ого  Михайла,
29

1,1 2 (два)
1  раз  в
тиждень
/середа

9,53

Тверді  побутові
відходи

Філіал
жіночої
консультації

м.Мукачево,

вул.Драгоман
ова  Михайла,
54/100

контейнерний  майданчик
загального користування

1,04



Очікувана вартість закупівлі –309453,00 (триста дев’ять тисяч  тисяч чотириста 
пятдесят    три грн 00 коп.) з ПДВ, джерело фінансування закупівлі-місцевий бюджет, термін 
надання послуг-01.01.2021 до 31.12.2021 року.

Розрахунок  очікуваної  вартість  предмета  закупівлі,проведено  за  результатами
моніторингу цін на вказані позиції предмету закупівлі на протязі  2020 року в електронній
системі  закупівель,  вартості  вказаних  позицій,  за  результатами  проведених  процедур  на
протязі 2020 року КНП «Мукачівська ЦРЛ»  за аналогічними закупівлями (у відповідності до
цін, вказаних у договорах про закупівлю),враховуючи наказ за № 275 від 18 лютого 2020 року
«Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з
змінами  внесеними  наказом  №  649  від  07.04.2020  року  №  649  «Про  внесення  змін  до
Примірної  методики  визначення  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі»  та  враховуючи
рішення Виконавчого комітету Мукачівської міської ради  за № 84 від 26.03.2019 року «Про
встановлення  тарифів  на  послуги  з  вивезення  ,складування  та  захоронення  твердих
побутових  відходів  та  вивезення  рідких  нечистот»,  а  саме  Додатку  №  3  до  рішення
Виконавчого комітету Мукачівської міської ради  від 26.03.2019 року   № 84.


