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Обґрунтування
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Обґрунтування
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Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на
відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю
може бути укладено лише з одним постачальником. Згідно ч.3
ст.35 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з
вивезення побутових відходів визначає орган місцевого
самоврядування на конкурсних засадах у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. На виконання
вимог законодавства України згідно з рішенням Криворізької
міської ради, на підставі оцінки конкурсних пропозицій,
переможцем конкурсу щодо збирання, вивезення та утилізації
твердих побутових відходів в м. Кривому Розі визначено
Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» .
Згідно з чинним законодавством України, а саме: відповідно
до ч. 2. ст. 35-1 Закону України «Про відходи» усі власники
або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел
утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають
договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем
послуг на вивезення побутових відходів та здійснюють
оплату таких послуг. До джерел утворення побутових відходів
стаття 1 даного Закону відносить об’єкти, на яких
утворюються
побутові
відходи
(житлові
будинки,
підприємства, установи, організації та земельні ділянки).
Згідно ст. 25 Закону України «Про житлово-комунальні
послуги» , споживачі зобов’язані укласти договір про
поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у
встановленому законодавством порядку.
До категорії
споживачів вищевказаний Закон відносить фізичних і
юридичних осіб, які отримують послуги з поводження з
відходами.
Згідно із ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів» Правила благоустрою території населеного пункту –
нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок
благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою та
включає вимоги до санітарного очищення територій та інші
вимоги, передбачені цим та іншими законами, в тому числі і

вимоги щодо необхідності заключати договори на послуги з
вивезення побутових відходів.
Тобто, відсутність договору на вивезення побутових відходів є
порушенням Законів «Про відходи», «Про житловокомунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів»
та тягне за собою адміністративну відповідальність.
Закон України "Про публічні закупівлі" (зі змінами, в т.ч. з 19
квітня 2020 року) прямо встановлює обов'язок проведення
"спрощеної" закупівлі, але є винятки, коли процедуру можна
не застосовувати зокрема визначені п. 3 ч. 7 статті 3: коли
постачальником може бути виключно певний суб'єкт
господарювання, а саме відсутня конкуренція з технічних
причин. Тому підписаний нами договір з ТОВ"Екоспецтранс "
підпадає під цю категорію винятки.На підставі та враховуючи
вищевикладене, з технічних причин, оскільки послуги з
вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових
відходів на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської
області можуть надаватися тільки одним постачальником
послуг – ТОВ"Екоспецтранс"
(https://ecospectrans.com.ua/ru/reshenyya-mestnyh-organovsamoupravlenyya/)

Що підтверджує лист Департаменту розвитку інфраструктури
міста Виконкому Криворізької міської ради №2628/21 від
28.05.2021
Кількісна
характеристика
предмета закупівлі

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг
послуг з вивезення побутових відходів. За одиницю
приймається куб м. Обсяг, необхідний для забезпечення
діяльності об’єктів замовника, та враховуючи обсяги
споживання попереднього календарного року за 8міс,
становить 334,25 куб.м

Обґрунтування
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у сумі
очікуваної
вартості 43635,10 грн. обумовлено аналізом споживання (річного та
предмета закупівлі.
помісячного) послуг з вивезення (перевезення) та захоронення
твердих побутових відходів за календарний рік та з
урахуванням діючих тарифів, затверджених рішеннями
Криворізької міської ради № 175 від 14.04.2021р та рішенням
Криворізької міської ради №406 від 14.05.2019р. «Про
встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими
відходами (захоронення) у м.Кривому Розі.
Термін надання послуг
З 01.05.2021р. по 31.12.2021р.

