
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної 
вартості предмета закупівлі/розміру бюджетного призначення - Дорожнє обладнання 

[Контейнери для сміття]

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 021:2015-34920000-2 Дорожнє обладнання (контейнери для сміття)
6. Обґрунтування доцільності закупівлі:

На підприємство покладено виконання, таких завдань, як утримання кладовищ та 
меморіалів. З метою виконання зазначених завдань КП «Комбінат комунальних підприємств» 
здійснює збирання та вивезення безпечних відходів з територій кладовищ, меморіалів 
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.
Станом на сьогоднішній день 90% контейнерів для сміття, які рахуються на підприємстві - 
зношені.

З огляду на вище викладене, для якісного та ефективного виконання завдань/функцій 
покладених на КП «Комбінат комунальних підприємств» (збирання та вивезення безпечних 
відходів) вбачається необхідність в закупівлі контейнерів для сміття.

7. Дата оголошення: 07 вересня 2022 року;
8. Процедура закупівлі: Відкриті торги;
9. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-07-011498-а;
10. Очікувана вартість закупівлі: 901 000,00 грн. (дев’ятсот одна тисяча гривень 00 коп.) з

11. Кількість - 68 штук;
12. Строк поставки: до 30.11.2022 р.;
13. Місце поставки: м. Вінниця, вул. Анастасії Медвідь, 2.

14. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: - тип - «євроконтейнер», об’єм 
контейнера - до 1,1 м.куб., висота - до 1470 мм., ширина - до 1115 мм., довжина - до 1370 мм., 
маса контейнера - до 120 кг., маса контейнера з вантажем - до 500 кг., тип корпусу: зварний, 
оцинкований, товщина металу корпусу -1,2 мм, товщина цинкованого покриття до 80 мкр., бокові 
стінки по ширині сферичні (круглі), колеса повноповоротні з шинами із суцільної гуми, діаметр 
колес - 200 мм, опори колес, посилені, гальма на двох колесах з лицьової сторони, наявні 
кронштейни для захвату механізмами спецтехніки, тип кришки: без кришки, важелі кришки - не 
комплектувати, механізм закриття / відкриття - не комплектувати, наявні зливні отвори на дні 
бака для видалення вологи, наявні ручки для переміщення контейнера. Гарантія на виріб - 12 
місяців.

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.

Уповноважена особа ІннаПЛАКИДА


