
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру  

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Код ДК 021:2015 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

 (Послуги з поводження з побутовими відходами) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

Сумського державного університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації 

наступним чином: 

«ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» 
Послуги з поводження з побутовими відходами (ПВ) включають в себе послуги з  вивезення твердих побутових 

відходів та  їх захоронення. Послуги повинні надаватися Замовнику належної якості, з дотриманням вимог 

законодавства про відходи, Правил благоустрою міста Суми, затверджених рішенням Сумської міської ради. 

 

Перелік об’єктів Сумського державного університету 
 

№ 
з/п 

Назва об’єкта Адреса 
Кількість 

контейнерів 

1 Учбово-бібліотечний корпус 

вул. Римського-Корсакова, 2  

3 шт. 

2 Їдальня 2 шт. 

3 Автостоянка 1 шт. 

4 Гуртожиток №2  вул. Замостянська, 5 2 шт. 

5 Гуртожиток №3   вул. Замостянська, 7 2 шт. 

6 Гуртожиток №4 
вул. Санаторна, 31 

2 шт. 

7 Гуртожиток №5 2 шт. 

8 Санаторій-профілакторій  вул. Санаторна, 1 1 шт. 

9 Спортивно-оздоровчий центр “Універ” урочище “Cосняк” 1 шт. 

10 Гуртожиток №1 вул. Прокоф’єва, 38-Б 2 шт. 

11 Гуртожиток-готель вул. Прокоф’єва, 38/2 2 шт. 

12 Спортивна споруда (манеж) вул. Прокоф’єва, 38/1 1 шт. 

13 Гуртожиток № 2 (літ В) вул. Люблінська, 10 3 шт. 

14 Гуртожиток № 3 (літ А) вул. Люблінська, 10 3 шт. 

15 Навчальний корпус №2 вул. Петропавлівська, 57 2 шт. 

16 Навчальний корпус №3 вул. Петропавлівська, 59 2 шт. 

17 Медично-санітарна частина вул. Академічна, 9 1 шт. 

18 Міжвузівська бібліотека вул. Покровська, 9-1 2 шт. 

Загальна кількість контейнерів: 34 шт. 

 

Послуги надаються згідно заявок Замовника протягом 1 (одного) дня з моменту їх отримання.  

Для зберігання та накопичення ПВ, Учасник надає передбачену кількість контейнерів (об’ємом 1,1 куб. 

м кожен) у безоплатне користування Замовнику на період дії Договору. Надані контейнери мають бути технічно 

справні та перебувати у власності Учасника.  

Обсяг надання послуг 3500 м. куб. 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 741545,00 грн. з ПДВ і визначена відповідно до 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі    та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з 

моніторингу цін на ринку. 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі 

включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В Сумському 

державному університеті затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема передбачаються видатки на 

Послуги з поводження з побутовимим відходами. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження 

щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та 

здійснення платежів для виконання Сумським державним університетом своїх функцій та досягнення 

результатів, визначених  відповідно до бюджетних призначень. 


