
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

 
1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 

UA-2021-01-05-001781-c. 
2. Найменування предмету закупівлі: Послуги з поводження з 

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

3. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
707,44 м.куб. 

4. Ціна на послугу: 90,66 грн./м.куб. 
5. Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі: 64136,51 

грн. (шістдесят чотири тисячі сто тридцять шість грн. 51 коп.) з ПДВ. 
6. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя». 

7. Місцезнаходження замовника: 46024, Україна, Тернопільська обл., 
місто Тернопіль, вулиця Генерала М. Тарнавського,7. 

8. Код ЄДРПОУ:  02549121. 
9. Вид предмета закупівлі: закупівля послуг. 
10. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 1 січня 

2021 року по 31 грудня 2021 року. 
11. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до послуги: 

Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження 
з побутовими відходами, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати 
послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених 
договором, на підставі рішення наказу управління ЖКГ, благоустрою та 
екології № 66 від 05.11.2019 р. Послуги з вивезення твердих відходів 
надаються за контейнерною схемою. Завантаження твердих відходів 
здійснюється виконавцем. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього 
транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються 
виконавцем. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є 
дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з 
поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо 
надання послуг з вивезення побутових відходів. 

12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 100% 
Післяплата: Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги 
проводиться Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним, 
відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих 
коштів. 

13.  Підстава застосування переговорної процедури: п.1 ч.2 ст. 40 
Закону України «Про публічні закупівлі»: якщо було двічі відмінено 
процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через 
відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим 
Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні 
характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні 



відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній 
документації.  

14. Джерело фінансування закупівлі: 
Державний бюджет – 20166,41 грн.; 
Місцевий бюджет – 43970,10 грн.  


