
 
Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предметів закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

        З метою забезпечення безперебійної роботи навчальних корпусів та гуртожитку Одеського 
фахового коледжу транспортних технологій плануємо провести закупівлю без використання 
електронної системи відповідно до п. 11 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. 
№ 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 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» для 
здійснення закупівель товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є меншою 
ніж 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою ніж 200 тис. гривень, 
робіт, вартість яких є меншою ніж 1,5 млн. гривень, замовники можуть використовувати електронну 
систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, 
у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без 
використання електронної системи закупівель замовник обов’язково дотримується принципів 
здійснення публічних закупівель, визначених Законом, вносить інформацію про таку закупівлю до 
річного плану та оприлюднює відповідно до пункту 3-8 розділу X “ Прикінцеві та перехідні 
положення ” Закону в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без 
використання електронної системи закупівель., а саме: 
- ДК 021:2015: 90510000-5 – Утилізація сміття та поводження зі сміттям. 

  Здійснення закупівлі даного виду за своїми технічними та якісними характеристиками має 
відповідати вимогам та потребам замовника. 

  
Конкретне 
найменування закупівлі 

    Утилізація сміття та поводження зі сміттям. 

Код ДК 021:2015     ДК 021:2015: 90510000-5 - Утилізація сміття та поводження 
    зі  сміттям. 

Джерело  
фінансування 

    КПК 0611101 спеціальний фонд місцевого бюджету –  
  74690,15 грн.; 

  
Одиниця виміру     Контейнер ємкістю 1,1 куб. метрів 
Кількість контейнерів   5 шт. - євроконтейнери 
Місце надання послуг м.Одеса, вул. Степова 2/4, 

м.Одеса, пл. Олексіївська,17, 
   м.Одеса пл Олексіївська,17б. 

Обсяг надання послуг    847 куб.м. 
Строк надання послуг   01.01.2023 по 31.12. 2023 року 

 
      Проведено аналіз ринку послуг  з поводження з твердими побутовими відходами (крім 
комунальних): 

- комерційна пропозиція КП «Одескомунтранс»  - 88,182 грн/куб.м. 
- комерційна пропозиція КП «ЕКО-ЛІДЕР»         - 145,45 грн/куб.м. 
- комерційна пропозиція ЧП «Град-Сервіс»          - 130,00 грн/куб.м. 

      З огляду на викладені обставини запропоновано закупівлю ДК 021:2015: 90510000-5 - 
Утилізація сміття та поводження зі сміттям здійснити шляхом застосування закупівлі без 
використання електронної системи закупівель у постачальника Комунальне  підприємство 
«Одескомунтранс», який запропонував найнижчу ціну на вивезення 1 куб.м. побутових 
відходівта є Комунальним підприємством Департаменту міського господарства Одеської міської 
ради, а також має багаторічний досвід на ринку послуг  з поводження з твердими побутовими 
відходами. 
      Розрахунок очікуваної вартості:  
     Орієнтовна (очікувана) вартість ціни  закупівлі послуг з на грудень 2023 рік становить 
74690,15 грн. ( Сімдесят чотири тисячі  шістсот дев’яносто  грн. 15 коп.) з них: 
- начальні корпуси та гуртожиток – 847 куб.м.  х 88,182грн.  = 74690,15 грн. 
 
     Уповноважена особа                                               В’ячеслав АБРАМОВИЧ 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n2284
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