
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

в межах закупівлі UA-2023-01-19-013560-a 

 

 

1. Ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2023-01-19-013560-a. 

2. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія:  

2.1. найменування Замовника: Управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради; 

2.2. місцезнаходження: вул. В.Винниченка, 18, м. Львів, 79008; 

2.3. ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 25255072; 

2.4. Категорія замовника: Згідно п.1ч. 1 ст.2 Закону. 

3. Найменування предмету закупівлі: Послуги поводження з побутовими відходами, 

код ДК 021:2015: 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям. 

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга, згідно 

Додатку 2 до Тендерної документації. 

5. Очікувана вартість закупівлі: 150 000 грн з ПДВ грн. ( сто п’ятдесят тисяч гривень 

00 коп.) в тому числі ПДВ. 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого розрахунку 

видатків кошторису Управління майном спільної власності Львівської обласної ради 

на 2023 рік.   

6. Джерело фінансування: місцевий бюджет. 

7. Вид предмета закупівлі: закупівля послуг. 

8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2023. 

9. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до послуги: 

Технічні вимоги (завдання) до предмету закупівлі: 

Таблиця №1 

Назва послуг Технічні вимоги (завдання) до робіт/послуг 

Вивезення 

твердих 

побутових 

відходів 

1. Кількість контейнерів, що має бути на об’єкті за адресою: вул. 

Винниченка, 18 – 3 контейнера. 

2. Об’єм контейнера - 1,1 м. куб. 

3. Кількість контейнерів, що необхідно вивезти за тиждень – 9 

контейнерів. 

4. Періодичність вивезення – понеділок, середа, п’ятниця. 

5. Контейнери – 2 шт. є власністю Замовника. 

6. Контейнер – 1 шт. є власністю Виконавця та приймається в орендне 

користування Замовником на умовах Договору, що додається. 

7.Учасник повинен забезпечити можливість роздільного збирання 

відходів, зокрема додатково встановити на контейнерних 

майданчиках контейнерів – контейнери закритого типу для збору ПЕТ 

пляшки об’ємом не менше 2,5 м3. 

 

Забезпечення надання якісних та своєчасних послуг з накопичення, вивезення та 

подальше захоронення ПВ за контейнерною схемою згідно графіку зазначеного у 

Таблиці №1 у відповідності до Закону України «Про відходи», Правил надання 

послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070, рішенням Львівської міської ради від 



09.08.2013р. №683 та від 04.08.2017р. №675 та іншими нормативним актами у сфері 

поводження з відходами.  

1. Забезпечити встановлення, обслуговування, вивантаження (завантаження ПВ 

на спецтранспорт) та, за необхідності, ремонт (або заміну) визначеної кількості 

сміттєвих контейнерів для збору ТПВ на об’єкті Замовника за власний рахунок*. 

Сміттєві контейнери повинні бути: 

 пластикові  євро стандарту об'ємом 1,1 м3. 

 контейнера повинні мати сертифікат відповідності /надати копію сертифікату/. 

 на контейнерах повинно бути розміщено інформацією про учасника. 

 контейнерний парк знаходиться на балансі учасника. 

 

*Замовник не несе жодних додаткових витрат по утриманню та збереженню контейнерів 

учасника, а також жодної майнової відповідальності за їх втрату, пошкодження, знищення тощо. 

2. За попереднім замовленням встановити спеціальний контейнер узгодженої 

ємкості для накопичення та вивезення великогабаритних, будівельних та ремонтних 

відходів на спеціальному майданчику з твердим покриттям. 

3. Мати укладений договір на 2023 рік з суб’єктом господарювання, що надає 

послуги з перероблення чи захоронення побутових відходів. Учасник повинен надати 

копію договору про надання послуг з розміщення та захоронення або перероблення 

(утилізацію)  побутових відходів, терміном дії не менше ніж до 31.12.2023р. 

4.  Мати у власності або в оренді спеціалізований автомобільний транспорт для 

вивезення ТПВ, який відповідає стандарту не нижче ЄВРО-5 та буде задіяний для 

надання послуг, що пройшов обов’язковий технічний контроль (відповідно до ст. 35 

Закону України «Про дорожній рух»). 

10.  Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 100% Післяплата. 

Замовник розраховується за надані послуги, згідно виставленого рахунку впродовж 

30 (тридцяти) календарних днів шляхом безготівкового перерахунку коштів на 

розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у Договору. 

11. Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з урахуванням «Особливостей 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для замовників, передбачених 

Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного 

стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178. 

12. Обґрунтування застосування відкритих торгів: Пунктом 10 Особливостей 

передбачено, що Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, 

здійснюють закупівлі товарів i послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість 

яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість 

яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або 

перевищує 1,5 мли гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, 

визначеному цими особливостями. 

 


