
Найменування замовника:    

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина» 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831 

Місцезнаходження замовника:  

вул. Пирогова Миколи 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600 

Категорія замовника: 

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41   Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.  № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) 

 

Закупівля за предметом: Послуги з поводження з побутовими відходами (ДК 

021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям), шляхом 

застосування процедури закупівлі. 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до  

Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року), за номером оголошення UA-2023-02-10-004458-

a. 

Обсяги: визначено відповідно до кількості ліжок у стаціонарних відділеннях та кількості 

відвідувань пацієнтів (амбулаторного прийому) у попередньому році (2022 р.). 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з врахуванням Правил надання 

послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою КМУ від 

10.12.2008р. №1070, наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України  № 275 від 18 лютого 2020 року «Про затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами та доповненнями), з 

урахуванням кількості розрахункових одиниць (ліжок у стаціонарних відділеннях та кількості 

відвідувань амбулаторного прийому пацієнтів) сформованих на основі даних 2022 року, з 

дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та 

ефективності, аналізу ринку відповідної послуги по предмету закупівлі на підставі отриманих 

комерційних пропозицій потенційних постачальників. 

Технічні та якісні характеристики:  

Загальний обсяг надання послуги становить – 2470,818 м.куб. 

 

№ 

з/п 

Об’єкт 

обслуговування 

(назва, адреса) 

Періодичність 

та день 

вивозу 

Розрахункова 

одиниця 

Кількість 

розрахункових 

одиниць 

Норма 

надання 

послуги в 

рік, м.куб. 

Об'єм надання 

послуги в 

місяць, м.куб. 

1 

Стаціонарне 

відділення КНП 

«Лікарня Св. 

Мартина» 
м. Мукачево,  

вул. Новака Андрія, 8-
13 

6 разів в 

тиждень 
(понеділок – 

субота) 

1 ліжко 545 3,5705 162,1602 

2 

Поліклінічне 

відділення КНП 

«Лікарня Св. 

Мартина» 
м. Мукачево,  

вул. Грушевського 

Михайла, 29 

2 рази в 
тиждень 

(понеділок та 
четвер) 

1 відвідування 164030 0,0032 43,7413 



Умови надання послуг: 

- відповідно до частини 4 статті 351 Закону України «Про відходи» у виконавця мають 

бути наявні укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з 

перероблення та/або захоронення побутових відходів;  

-   надання  Виконавцем Замовнику у безоплатне  користування  контейнерів; 

-  послуги повинні надаватись відповідно до вимог законодавства про відходи, 

санітарних норм і правил, Правил надання послуг з поводженням з побутовими відходами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 та укладеного 

Договору; 

- погодити із Замовником місця розташування контейнерів, з яких здійснюється вивіз 

відхідів; 

- забезпечувати утримання у належному стані контейнерів, з яких здійснюється вивіз 

відходів; 

- забезпечити регулярне  вивезення відходів тільки в спеціально відведені місця чи на 

об'єкти поводження з побутовими відходами;  

- спорожнення контейнерів і вивіз побутових відходів здійснюється за допомогою 

спеціальних транспортних засобів, типи та кількість яких визначається на власний розсуд 

Виконавця. Виконавець забезпечує належний технічний та санітарний стан транспортних 

засобів. Виконавець забезпечує прибирання відходів, які розсипались при спорожненні 

контейнерів; 

- технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність 

застосування заходів із захисту довкілля. 

2. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, 

свідоцтв пов’язаних наданням послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких 

дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, тощо. 

 

Очікувана вартість процедури закупівлі – 451 000,00 (чотириста п’ятдесят одна тисяча грн. 00 

коп.) з ПДВ.  

Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету. 

 

 

  

 

 


