
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 
проводиться спрощена закупівля згідно порядку передбаченому ст.14 Закону 
України «Про публічні закупівлі», а саме:

- ДК 021:2015: 90510000-5 -  Утилізація сміття та поводження зі сміттям.
ГО закупівлі иА-2022-01-14-003542-а,
Здійснення закупівлі даного виду за своїми технічними та якісними 

характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника.

Конкретне
найменування закупівлі

пара, гаряча вода та пов’язана продукція 
(послуги з теплопостачання)

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

Джерело
фінансування

КПК 0611101 спеціальний фонд місцевого 
бюджету -  102564,00 грн.;

Місце поставки м.Одеса, вул. Степова 2/4, 
пл. Олексіївська,17, 
пл. Олексіївська,17б,

Строк поставки 01.02.2022 по 31.12. 2022року

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета 
закупівлі - Послуги з поводження з твердими побутовими відходами (крім 
комунальних).______________________________________________________
Одиниця виміру Контейнер ємкістю 1,1 куб. метрів
Кількість контейнерів 7 шт. - євроконтейнери
Місце надання послуг м.Одеса, вул. Степова 2/4, 

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

Обсяг надання послуг 1101,1 куб.м.
Строк надання послуг 01.02.2022 по 31.12. 2022 року

Розрахунок очікуваної вартості:
- Комерційна пропозиція КП «Одескомунтранс» - 105,00 грн/куб.м.
- Комерційна пропозиція ТОВ «СОЮЗ» - 109,091 грн/куб.м.
- Комерційна пропозиція ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР» - 107,73 грн/куб.м. 

Орієнтовна (очікувана) вартість ціни закупівлі послуг на 2022 рік становить
102564,00 грн. ( Сто дві тисячі п’ятсот шістдесят чотири грн. 00 коп.) з них:

- начальні корпуси та гуртожиток -  1101,1 х 93,15грн. =102564,00грн

Уповноважена особ, В’ячеслав АБРАМОВИЧ



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

З метою забезпечення безперебійної роботи навчальних корпусів та 
Одеського фахового коледжу транспортних технологій проводиться 
процедура відкритих торгів згідно порядку передбаченому Законом України 
«Про ринок електроенергії» та Законом України «Про публічні закупівлі», а 
саме:

- ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія для потреб
навчального закладу. ГО закупівлі ЕА.-2022-01-14-002194-а

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

Конкретне
найменування
закупівлі

Електрична енергія для потреб навчального 
закладу.

Код ДК 021:2015 ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія для 
потреб навчального закладу.

Джерело
фінансування

КПК 0611101 загальний фонд місцевого бюджету -  
538900,00 грн.;

Запланований 
обсяг закупівлі

117000 кВт/год

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

Строк поставки Цілодобово: протягом 2022року

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у 
нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним 
у ДСТУ ЕИ 50160:2014 “Характеристики напруги електропостачання в 
електричних мережах загального призначення» та згідно вимог Постанови 
НКРЕП від 12.06. 2018 року № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення 
стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за 
їх недотримання»

Розрахунок очікуваної вартості:
Проведено аналіз ринку електричної енергії в системі РІЮ7СЖО:
- закупівля иА-2021-12-16-005853-с -  ціна договору 641525,99 грн.
- закупівля иА-2021-12-16-005853-с -  ціна договору 385538,00 грн.
- закупівля иА-2021-12-16-005853-с -  ціна договору 229878,00 грн.



1. Навчальні корпуси Одеського фахового коледжу транспортних технологій

Бюджетні установи та організації
Електрична енергія - грн./l кВт/год -  4,60

Орієнтовна (очікувана) вартість ціни закупівлі послуг з на 2022 рік 
становить 538900,00 грн. ( П’ятсот тридцять вісім тисяч дев’ятсот грн. 00 
коп.) Обсяг закупівлі - 117000 кВт/год.

В’ячеслав АБРАМОВИЧ


