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

вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

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

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям 

Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 – 1589,5 м
3
 

 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 3 – 253 м
3
 

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 
До 31 грудня 2023 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі – 330 665,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із Додатком 1 

Дата оголошення 22-12-2022 

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-14-018131-a 



Додаток 1 

 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

4. Ціна за один м
3
, 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). 

 

 

 

№ 

п/п 

Адреса  Одиниця виміру Кількість  Періодичність 

вивезення відходів 

1 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 Контейнер 1,1 м
3
 1445 Пн, Ср, Пт  

(по 8 контейнерів) 

2 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 3 Контейнер 1,1 м
3
 230 Вт, Пт 

 (по 2 контейнери) 

Всього, контейнерів: 1675 

Всього, м
3
: 1842,5 м

3
 



Учасник повинен надати: 
Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки 

Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/ 

або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за 

винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

 

Учасник, місце реєстрації або місце проживання  якого -  на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну 

місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка 

ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).  

 

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна 

адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації 

встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. 

 


