ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ
ЗІ ЗБОРУ ТА ВИВЕЗЕННЯ РІДКИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Власівська селищна рада, 27552, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської
області, вул.Першотравнева, 59.
2. Підстава для проведення конкурсу:
рішення Власівської селищної ради від 11.05.2018 № 441 «Про проведення
конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на
території смт Власівка та затвердження Положення про порядок проведення
конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на
території смт Власівка».
3. Місце і час проведення конкурсу:
Адмінбудівля Власівської селищної ради, 27552, смт Власівка м.Світловодськ
Кіровоградської області, вул.Першотравнева, 59, – 20 березня 2019 року о
11.00 годині.
Прізвище, посада та номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з
умовами конкурсу:
ЖАРІКОВА Л.М. – начальник земельно-комунального відділу, кабінет № 2,
тел.5 29 53.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних
засобів для збирання та перевезення побутових відходів, що утворюються;
можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом
транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з
технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних
засобів;
підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних
транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів;
вартість надання послуг з вивезення побутових відходів;
досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до
вимог стандартів, нормативів, норм та правил;
наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення
твердих побутових відходів:
Перший лот – територія комунального сектору.
Другий лот - територія приватного сектору смт Власівка

6. Характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх
утворення:
1) багатоквартирні житлові
КП «Власівські мережі»:
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кількість житлових будинків – 47;
орієнтовний об’єм побутових відходів – 135 м3/в місяць
2) житлові будинки садибного типу:
кількість житлових будинків приватного сектору – 1300
орієнтовний об’єм побутових відходів – 33 м3/в місяць
3) підприємства, установи, організації та інші суб΄єкти господарювання:
орієнтовний об’єм побутових відходів – 11685 м3/в місяць.
Характеристика під’їзних шляхів: асфальтно-бетонні, ґрунтові.
7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
конкурсна пропозиція надсилається поштою або подається особисто до
приймальні Власівської селищної ради, 27552, смт Власівка м.Світловодськ
Кіровоградської області, вул.Першотравнева, 59
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - 15 березня 2019 року
(включно).
У разі надсилання конкурсної пропозиції поштою, в конверті з описом
повинна міститися окремо заява, документація та окремо запечатаний і
скріплений печаткою учасника конверт з конкурсною пропозицією.
8. Для участі у конкурсі учасники подають оригінали та (або) засвідчені в
установленому законодавством порядку копії таких документів:
балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;
довідки відповідних органів державної податкової служби про відсутність
(наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до
Пенсійного фонду України;
документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта
господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які
перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної
бази та контейнерного парку тощо);
документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та
перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів
за останній рік;
технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про
проходження ними технічного огляду;

довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип,
вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного
контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер,
найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні
засоби, номер телефону керівника такої організації;
довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально
обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;
довідки про проходження водіями медичного огляду;
документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з
вивезення побутових відходів;
документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником
до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як
вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення,
тощо;
інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять
відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів
(впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської
служби тощо) належного рівня якості.
Усі документи, які надані для участі у конкурсі, мають бути підписані
уповноваженою особою та завірені печаткою підприємства та подаються
претендентом у закритому конверті (пакеті), з поміткою «Заява на участь у
конкурсі» .
9. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення
строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
10. Роз’яснення щодо оформлення документів для участі в конкурсі, детальної
інформації про характеристики об’єкта конкурсу можна отримати в робочі дні з
13-00 до 16-00 за адресою: Власівська селищна рада, 27552, смт Власівка
м.Світловодськ Кіровоградської області, вул.Першотравнева, 59, Кабінет № 2.
Прізвище, посада та номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з
умовами конкурсу:
ЖАРІКОВА Л.М. – начальник
кабінет № 2, тел.(05236) 5-29-53
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