
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної 
вартості предмета закупівлі/розміру бюджетного призначення - Великовантажних 

мототранспортних засобів (Сміттєвозів із заднім завантаженням типу HIDRO-MAK на шасі 
MA3-5340C2 (EURO-5) або еквівалент)

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №710» з 
внесеними змінами.

1. Найменування замовника: Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Комбінат 
комунальних підприємств»;

2. Місце знаходження: 21036. м. Вінниця, вул. Анастасії Медвідь, 2;
3. Код ЄДРПОУ: 03338656;
4. Категорія замовника: Юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями 

та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.
5. Предмет закупівлі: ДК 021:2015-34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби 

(Сміттєвоз із заднім завантаженням типу HIDRO-MAK на шасі MA3-5340C2 (EURO-5) або 
еквівалент)

6. Обґрунтування доцільності закупівлі:
Згідно Договору №7 від 22.01.2021 року між департаментом комунального 

господарства та благоустрою Вінницької міської ради (головним розпорядником 
бюджетних коштів) та комунальним підприємством «Комбінат комунальних підприємств» 
(одержувачем бюджетних коштів) на підприємство покладено виконання, зокрема, таких 
завдань/функцій, як утримання кладовищ та меморіалів, утримання зон відпочинку.

З метою виконання зазначених завдань/функцій КП «Комбінат комунальних 
підприємств» здійснює збирання та вивезення безпечних відходів з територій кладовищ, 
меморіалів та зон відпочинку Вінницької міської територіальної громади в місце 
захоронения.

В 2021 році на обслуговування КП «Комбінат комунальних підприємств» передано 
ще 16 кладовищ приєднаних до Вінницької МТГ територій.

З огляду на вище викладене, для якісного та ефективного виконання завдань/функцій 
покладених на КП «Комбінат комунальних підприємств» (збирання та вивезення безпечних 
відходів тракторами, яке це робиться на даний час, не є ефективним та економічно 
вигідним, оскільки не відбувається їх ущільнення) вбачається необхідність в закупівлі 
сміттєвозів призначених для механізованого завантаження з контейнерів в бункер- 
накопичувач сміттєвоза твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та 
механізованого розвантаження в місцях утилізації.

7. Дата оголошення: 14 січня 2022 року;
8. Процедура закупівлі: Відкриті торги відповідно до ч.З ст. 10 Закону України «Про 

публічні закупівлі»;
9. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-14-002556-C;
10. Очікувана вартість закупівлі: 6 379 200,00 грн. (шість мільйонів триста сімдесят дев’ять 

тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ;
11. Кількість - 2 одиниці;
12. Строк поставки: до 31.03.2022 р.;
13. Місце поставки: м. Вінниця, вул. Анастасії Медвідь, 2.
14. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Сміттєвози призначені для 

механізованого завантаження з контейнерів в бункер-накопичувач сміттєвоза твердих 
побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в 
місцях утилізації. Сміттєвози повинні бути новими, не бувшими у використанні, рік 
випуску не раніше 2021 року, технічно справними, комплектуючі та матеріали - такі, що не 
були у використанні. Робочі вузли повинні мати надійний захист від корозії металу 
технологічними методами. Вузли та механізми не повинні мати механічних пошкоджень, 
деформацій, послаблень у місцях їх кріплення. Зварювальні шви не повинні мати тріщин, 
непроварів, напливів, шлакових домішок та підрізів металу. Болтові з’єднання мають бути 



надійно затягнуті. Довільне відкручування болтів і гайок повинно бути унеможливлено 
шляхом установлення замкових пластин, пружинних шайб, контргайок та шпильок. 
Сміттєвози повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та нормативних 
документів у галузі охорони праці, а також безпеки для життя і здоров’я споживачів, 
навколишнього природного середовища. Опис технічних характеристик, комплектація та 
інші вимоги, яким мають відповідати сміттєвози із заднім завантаженням типу HIDRO- 
МАК на шасі MA3-5340C2 (EURO-5) або еквівалент викладені в Додатку № 2 до тендерної 
документації.

15.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі визначено відповідно до 
Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 
18.02.2020 року № 275. Для визначення очікуваної вартості було застосовано метод 
порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, 
а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни.

Уповноважена особа Інна ПЛАКИДА


