
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4‘ постанови КМ У $ід 11.10.2016 №  710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань, його 
категорія:

Вінницький національний аграрний 
університет, ЄДРПОУ 00497236, м. Вінниця, 

вул. Сонячна, 3, Україна,
21008

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за 
Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на 
лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 
кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності):

Д К 021:2015:9051000-5: Утилізація/ 
видалення сміття та подовження зі 

сміттям

Ідентифікатор закупівлі: иА-2022-03-10-000485-а

Найменування структурного підрозділу: Центу адміністративно-господарської 
роботи та виробничої діяльності ВНАУ.

Обґрунтування доцільності закупівлі: Послуга з вивезення та захоронения твердих 
побутових відходів повинна надаватись відповідно Закону України «Про відходи», Наказу 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 
407 від 11.12.2006 р. «Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та 
утилізації твердих побутових відходів», згідно з «Правилами надання послуг з вивезення 
побутових відходів», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10 
грудня 2008 р. № 1070 (із змінами).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: Технічні та якісні 
характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства 
України, що пред’являються до відповідного виду послуг.

Збирання ТПВ здійснюється в контейнера об’ємом 0,7 м3, встановлених на відведених 
майданчиках біля будівель, необладнаних сміттєпроводами.

Термін зберігання ТПВ у контейнерах не повинен перевищувати терміну, 
встановленого санітарними правилами та нормами. У випадку утворення звалища ТПВ 
на контейнерному майданчику, що виникло через зрив графіка перевезення ТПВ, 
ліквідацію звалища здійснює виконавець послуг з перевезення ТПВ.

Перевезення ТПВ дозволяється тільки спеціально обладнаними для цього 
транспортними засобами за наявності дозволу місцевих державних 
адміністрацій та ліцензії на провадження відповідної діяльності.

Кількість машин для перевезення ТПВ за унітарною системою визначається шляхом 
розрахунку залежно від обсягу ТПВ, що перевозяться, періодичності перевезення та 
продуктивності транспортного засобу. ^

Перевезення ТПВ відбувається за графіком. / /
Перевезення ТПВ не повинно призводити до забруднення навколишнього середовища.
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контактний телефон відповідальної особи Квасневський В.М. +380 (68) 212 8833

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення 
визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік, становить 170 022,70грн. 
зПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 170 022.70 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість послуг 
визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами), а саме: методом 
порівняння ринкових иін для даного виду послуг -  здійснено пошук, збір та аналіз 
загальнодоступної інформації про ціну послуг, що міститься в мережі Інтернет у 
відкритому доступі.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення: Очікувана вартість 
обрахована відповідно до середньо ринкового рівня цін.

№п/п Назва номенклатурної позиції 
предмета закупівлі

Одиниця
виміру Кількість

Тариф (ціна) 
за одиницю з 

ПДВ (грн.)
Сума з ПДВ (грн.)

1
Послуги з вивезення твердих 

побутових відходів м.куб. 1 6 7 0 1 0 1 ,8 0 1 7 0  0 2 2 ,7 0

УСЬОГО: 170 022,70

Економіст I I  кат. Юлія КУЧУРІКОВА
(П.1.П.) (підпису


