Хмельницький національний університет
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі послуг
«Послуги щодо вивозу та захоронення побутових відходів (навчальні корпуси)» код національного класифікатора України
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – код 90510000-5 «Утилізація сміття та поводження зі сміттям»
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних
коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
Хмельницький національний університет, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Інститутська, будинок 11,
код ЄДРПОУ 02071234 Категорія Замовника: установа – юридична особа, яка є розпорядником бюджетних коштів,
відповідно до пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі
відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й
частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
«Послуги щодо вивозу та захоронення побутових відходів (навчальні корпуси)» код національного класифікатора України
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – код 90510000-5 «Утилізація сміття та поводження зі сміттям»
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
Переговорна поцедура - UA-2021-11-18-004683-b.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
23 000,00 грн. (двадцять три тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом наданих послуг (річних та місячних) щодо послуг
з вивозу та захоронення побутових відходів (навчальні корпуси) за календарний рік (бюджетний період) 2021. Замовником
здійснено розрахунок очікуваної вартості послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України 18.02.2020 № 275.При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом
цін на даний вид послуг на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі.
Розмір бюджетного призначення: 23 000,00 грн. (двадцять три тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.
Обґрунтування технічних характеристик:
Кількість: 1 послуга.
Місце накопичення відходів і періодичність їх вивезення
-----------------------------------------------------------------------------------------№ з/п |
Об'єкт обслуговування
|
Місце накопичення відходів
|
|
та періодичність їх вивезення
-----------------------------------------------------------------------------------------1|Навчальний корпус №4
|вул. Iнститутська,11/1
|
|на території споживача
|
|
|вул. Iнститутська,11/1
|2 конт. 2 рази в тиждень
-----------------------------------------------------------------------------------------2|Навчальний корпус №3
|вул. Iнститутська,11
|
|на території споживача
|
|
|вул. Iнститутська,11
|1 конт. 2 рази в тиждень
-----------------------------------------------------------------------------------------3|Навчально виробничi корпуса, майстерня №1,|вул. Iнститутська,7/1
|№2
|на території споживача
|
|
|вул. Iнститутська,7/1
|1 конт. 1 раз в тиждень
-----------------------------------------------------------------------------------------4|Спорткомплекс
|вул. Хотовицького,2/2
|
|на території споживача
|
|
|вул. Хотовицького,2/2
|1 конт. 1 раз в тиждень
-----------------------------------------------------------------------------------------5|Водяна станцiя
|вул. Нижня Берегова,2/4-А

|
|на території споживача
|
|
|вул. Нижня Берегова,2/4-А
|1 конт. 1 раз в мiсяць
-----------------------------------------------------------------------------------------6|Навчальний корпус №1, №2
|вул. Кам'янецька,112/1
|
|на території споживача
|
|
|вул. Кам'янецька,112/1
|2 конт. 6 разів в тиждень
-----------------------------------------------------------------------------------------Обґрунтування якісних характеристик. Виконавець забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості
надання послуг.

