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Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

всього 1637,90 м3 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 3 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
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Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі –  235 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 31-01-2022 

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-31-001248-c 



Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям 
 

№ 

п/п 

Адреса  Одиниця виміру Кількість  Періодичність вивезення 

відходів 

1 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 Контейнер 1,1 м
3
 1219 Пн, Ср, Сб  

(по 11 контейнерів) 

  Контейнер 11 м
3
 2 По замовленню 

2 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 3 Контейнер 1,1 м
3
 250 Ср, Сб 

(по 2 контейнери) 

Всього: 1637,90 м
3
 

 

 

Технічні вимоги: 

1. Переможець зобов’язується своєчасно вивозити тверді побутові відходи контейнерами з місць накопичення та частоти вивезення щоденно до 

6 ранку. При затримці вивезення сміття, Замовник має право на розірвання договору без попередження (надати гарантійний лист). 

2. Надати гарантійний лист щодо технічної можливості надання та встановлення на території Замовника для завантаження та вивезення 

негабаритних/будівельних відходів своїх або орендованих контейнерів об’ємом: 15, 17, 23, 30 м
3
 – по 1 одиниці (на замовлення).  

Додатково Учасник надає (в разі використання власних контейнерів): довідка балансу по рахункам на яких обліковуються контейнери або 

документи на підтвердження права оренди контейнерів: копія(ї) договору(ів) оренди контейнерів, копія(ї) акту(ів) прийому-передачі 

контейнерів в оренду до договору, який діє на період надання послуг. 

3. Наявність власних чи орендованих спеціальних вантажних-спеціалізованих контейнеровозів для вивезення негабаритних/будівельних відходів 

контейнерами різного об’єму. На підтвердження чого Учасник надає копії або оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, 

договорів оренди, а також надає фото вказаних спеціальних вантажно-спеціалізованих контейнеровозів для вивезення відходів. 

4. Наявність власного/их полігону/ів або договору/ів з підприємством-власником (балансоутримувачем) полігону/ів. 

5. Учасник для підтвердження якості надання послуг надає Сертифікат ISO 9001 на систему управління якістю. 

6. Надати гарантійний лист щодо безоплатної оренди 10 контейнерів Замовнику. 

7. Ціна за один м3, надана у пропозиції, не повинна перевищувати розрахунків, зазначених у Розпорядженні виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження та погодження тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами», якщо тариф з надання послуг Учасника затверджений таким розпорядженням (учасник повинен надати калькуляцію тарифів на 

послуги за статтями витрат). 
 


