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Про умови проведення конкурсу
з визначення виконавця послуг зі збирання,
вивезення та утилізації твердих побутових
відходів
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закону України «Про відходи», статті ЗО Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2011 року № 1173 «Про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення
побутових відходів», розглянувши рішення виконавчого комітету Шегинівської
сільської ради від 30.06.2015 № 24, рішення виконавчого комітету Балицької сільської
ради від 30.06.2015 № 23, рішення виконавчого комітету Мишлятицької сільської
ради від 09.06.2015 № 27, рішення виконавчого комітету Годинівської сільської ради
від 26.06.2015 № 16, рішення виконавчого комітету Чернівської сільської ради від
23.06.2015 № 33, рішення виконавчого комітету Малнівськоволянської сільської ради
від 25.06.2015 № 15, рішення виконавчого комітету Малнівської сільської ради від
26.06.2015 № 24, рішення виконавчого комітету Пнікутської сільської ради від
6.06.2015 № 18, рішення виконавчого комітету Раденицької сільської ради від
25.06.2015 № 18, рішення виконавчого комітету Крукеницької сільської ради від
11.06.2015 № 12, рішення виконавчого комітету Зав'язанцівської сільської ради від
22.05,2015 № 24, рішення виконавчого комітету Підлісківської сільської ради від
30.06.2015 № 9, рішення виконавчого комітету Соколянської сільської ради від
26.06.2015 № 20, рішення виконавчого комітету Твіржанської сільської ради від
26.06.2015 № 17, рішення виконавчого комітету Крисовицької сільської ради від
19.06.2015 № 26, рішення виконавчого комітету Маломокрянської сільської ради від
15.06.2015 № 16, рішення виконавчого комітету Поповицької сільської ради від
25.06.2015 № 12, рішення виконавчого комітету Золотковицької сільської ради від
26.06,2015 № 27, рішення виконавчого комітету Гусаківської сільської ради від
26.06.2015 № 15, рішення виконавчого комітету Довгомостиської сільської ради від
26,06,2015 № 33, рішення виконавчого комітету Гостинцівської сільської ради від
3.06.2015 № З, рішення виконавчого комітету Арламівськоволянської сільської ради
від 30,06,2015 № 1, рішення виконавчого комітету Хлиплівської сільської ради від
19.06.2015 № 22, рішення виконавчого комітету Хідновицької сільської ради від
30.06.2015 № З, з метою задоволення потреб населення сіл Баличі, Хатки, Великі
Новосілки, Малі Повосілки, Шегині, Биків, Буців, Мишлятичі, Липки, Ганьковичі,
Толуковичі, Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе, Старява, Заверхи, Малнівська
Воля, Петики, Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів, Дубинки, Загорби, Мелешки, Мазури,
Пнікут, Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі, Крукеничі, Острожець, Воля
Садківська, Зав'язанці, Топільники, Костильники, Кропильники, Ніговичі, Солтиси,
Підліски, Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки, Корчунок, Максимці, Крив'яки,
Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів, Крисовичі, Нагірне, Чишки, Малі

Мокряни, Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів, Берці, Поповичі, Плешевичі,
Циків, Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради, Гусаків, Боєвичі,
Горославичі, Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст, Новосільці,
Гостинцеве, Завада, Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі, Ятвяги,
Хідновичі, Боратичі, Тишковичі у послугах зі збирання, вивезення та утилізації
твердих побутових відходів на території сіл Баличі, Хатки, Великі Новосілки, Малі
Новосілки, Шегині, Биків, Буців, Мишлятичі, Липки, Ганьковичі, Толуковичі,
Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе, Старява, Заверхи, Малнівська Воля, Петики,
Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів, Дубинки, Загорби, Мелешки, Мазури, Пнікут,
Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі, Крукеничі, Острожець, Воля Садківська,
Зав'язанці, Топільники, Костильники, Кропильники, Ніговичі, Солтиси, Підліски,
Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки, Корчунок, Максимці, Крив'яки, Твіржа,
Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів, Крисовичі, Нагірне, Чишки, Малі Мокряни,
Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів, Берці, Поповичі, Плешевичі, Циків,
Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради, Гусаків, Боєвичі, Горославичі,
Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст, Новосільці, Гостинцеве, Завада,
Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі, Ятвяги, Хідновичі, Боратичі,
Тишковичі та визначення виконавця цих послуг, який може забезпечити виконання
обов'язків на відповідному рівні та з найменшою вартістю їх надання :
1, Оголосити конкурс з визначення виконавця послуг зі збирання, вивезення та
утилізації твердих побутових відходів на території сіл Баличі, Хатки, Великі
Новосілки, Малі Новосілки, Шегині, Биків, Буців, Мишлятичі, Липки, Ганьковичі,
Толуковичі, Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе, Старява, Заверхи, Малнівська
Воля, Петики, Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів, Дубинки, Загорби, Мелешки, Мазури,
Пнікут, Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі, Крукеничі, Острожець, Воля
Садківська, Зав'язанці, Топільники, Костильники, Кропильники, Ніговичі, Солтиси,
Підліски, Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки, Корчунок, Максимці, Крив'яки,
Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів, Крисовичі, Нагірне, Чишки, Малі
Мокряни, Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів, Берці, Поповичі, Плешевичі,
Циків, Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради, Гусаків, Боєвичі,
Горославичі, Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст, Новосільці,
Гостинцеве, Завада, Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі, Ятвяги,
Хідновичі, Боратичі, Тишковичі.
2. Затвердити умови визначення виконавця послуг зі збирання, вивезення та
утилізації твердих побутових відходів на території сіл Баличі, Хатки, Великі
Новосілки, Малі Новосілки, Шегині, Биків, Буців, Мишлятичі, Липки, Ганьковичі,
Толуковичі, Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе, Старява, Заверхи, Малнівська
Воля, Петики, Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів, Дубинки, Загорби, Мелешки, Мазури,
Пнікут, Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі, Крукеничі, Острожець, Воля
Садківська, Зав'язанці, Топільники, Костильники, Кропильники, Ніговичі, Солтиси,
Підліски, Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки, Корчунок, Максимці, Крив'яки,
Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів, Крисовичі, Нагірне, Чишки, Малі
Моїфяни, Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів, Берці, Поповичі, Плешевичі,
Циків, Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради, Гусаків, Боєвичі,
Горославичі, Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст, Новосільці,
Гостинцеве, Завада, Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі, Ятвяги,
Хідновичі, Боратичі, Тишковичі згідно з додатком 1.

3. Затвердити конкурсну документацію щодо надання послуг з вивезення
побутових відходів в селах Баличі, Хатки, Великі Новосілки, Малі Новосілки,
Шегині, Биків, Буців, Мишлятичі, Липки, Ганьковичі, Толуковичі, Тамановичі,
Конюшки, Годині, Черневе, Старява, Заверхи, Малнівька Воля, Петики, Рожаки,
Мартини, Піхи, Малнів, Дубинки, Загорби, Мелешки, Мазури, Пнікут, Буховичі,
Раденичі, Хатки, Чижевичі, Крукеничі, Острожець, Воля Садківська, Зав'язанці,
Топільники, Костильники, Кропильники, Ніговичі, Солтиси, Підліски, Вишенька,
Соколя, Качмарі, Колодки, Корчунок, Максимці, Крив'яки, Твіржа, Хоросниця,
Вуйковичі, Слабаш, Завадів, Крисовичі, Нагірне, Чишки, Малі Мокряни, Великі
Мркряни, Шишеровичі, Макунів, Берці, Поповичі, Плешевичі, Циків, Золотковичі,
Боляновичі, Йорданівка, Мочеради, Гусаків, Боєвичі, Горославичі, Радохінці,
Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст, Новосільці, Гостинцеве, Завада, Підгать,
Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі, Ятвяги, Хідновичі, Боратичі, Тишковичі згідно
з додатком 2.
4. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу, визначення
виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на
території сіл Баличі, Хатки, Великі Новосілки, Малі Новосілки, Шегині, Биків, Буців,
Мишлятичі, Липки, Ганьковичі, Толуковичі, Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе,
Старява, Заверхи, Малнівська Воля, Петики, Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів,
Дубинки, Загорби, Мелешки, Мазури, Пнікут, Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі,
Крукеничі, Острожець, Воля Садківська, Зав'язанці, Топільники, Костильники,
Кропильники, Ніговичі, Солтиси, Підліски, Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки,
Корчунок, Максимці, Крив'яки, Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів,
Крисовичі, Нагірне, Чишки, Малі Мокряни, Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів,
Берці, Поповичі, Плешевичі, Циків, Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради,
Гусаків, Боєвичі, Горославичі, Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст,
Новосільці, Гостинцеве, Завада, Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі,
Ятвяги, Хідновичі, Боратичі, Тишковичі з додатком 3.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Станкевича О. 3.

Голова район
державної ад

М. М. Мартин

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації,
«15 » липня 2015 р. № 2 І З
Умови визначення виконавця послуг зі збирання, вивезення
та утилізації твердих побутових відходів
1. Загальні положення
1.1. Ці умови визначаються цілі, порядок та умови проведення конкурсу на
право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території сіл
Баличі, Хатки, Великі Новосілки, Малі Новосілки, Шегині, Биків, Буців, Мишлятичі,
Липки, Ганьковичі, Толуковичі, Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе, Старява,
Заверхи, Малнівська Воля, Петики, Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів, Дубинки,
Загорби, Мелешки, Мазури, Пнікут, Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі, Крукеничі,
Острожець, Воля Садківська, Зав'язанці, Топільники, Костильники, Кропильники,
Ніговичі, Солтиси, Підліски, Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки, Корчунок,
Максимці, Крив'яки, Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів, Крисовичі,
Нагірне, Чишки, Малі Мокряни, Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів, Берці,
Поповичі, Плешевичі, Циків, Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради,
Гусаків, Боєвичі, Горославичі, Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст,
Новосільці, Гостинцеве, Завада, Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі,
Ятвяги, Хідновичі, Боратичі, Тишковичі
1.2. Конкурс на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових
відходів проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2011 року № 1173 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на
надання послуг з вивезення побутових відходів», п, 6. ч. 1 ст. ЗО Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про відходи», «Про благоустрій
населених пунктів».
1.3. Конкурс на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових
відходів проводиться з метою забезпечення повного та якісного задоволення потреб
територіальних громад в підтриманні належного санітарного стану території та
підвищення рівня обслуговування населення на території сіл. Метою конкурсу є
розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення твердих
побутових відходів і вибір, на конкурсній основі, юридичних і фізичних осіб, що
забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якість виконання робіт з перевозу
твердих побутових відходів.
2. Підготовка конкурсу
2.1. Розпорядження про проведення конкурсу приймається організатором Мостиською райдержадміністрацією.
2.2. Конкурс на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових
відходів на території сіл Баличі, Хатки, Великі Новосілки, Малі Новосілки, Шегині,
Биків, Буців, Мишлятичі, Липки, Ганьковичі, Толуковичі, Тамановичі, Конюшки,
Годині, Черневе, Старява, Заверхи, Малнівська Воля, Петики, Рожаки, Мартини,
Піхи, Малнів, Дубинки, Загорби, Мелешки, Мазури, Пнікут, Буховичі, Раденичі,
Хатки, Чижевичі, Крукеничі, Острожець, Воля Садківська, Зав'язанці, Топільники,
Костильники, Кропильники, Ніговичі, Солтиси, Підліски, Вишенька, Соколя,
Качмарі, Колодки, Корчунок, Максимці, Крив'яки, Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі,
Слабаш, Завадів, Крисовичі, Нагірне, Чишки, Малі Мокряни, Великі Мокряни,

Шишеровичі, Маїсунів, Берці, Поповичі, Плешевичі, Циків, Золотковичі, Боляновичі,
Иорданівка, Мочеради, Гусаків, Боєвичі, Горославичі, Радохінці, Довгомостиська,
Бортятин, Княжий Міст, Новосільці, Гостинцеве, Завада, Підгать, Лрламівська Воля,
Хлиіші, Судковичі, Ятвяги, Хідновичі, Боратичі, Тишковичі проводиться
організатором конкурсу в міру необхідності, про що оголошується в засобах масової
інформації не пізніше ніж за місяць до його початку.
2.3. Для проведення конкурсу організатор готує конкурсну документацію, яка
повинна містити таку інформацію:
- найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;
- перелік послуг;
- підстава для проведення конкурсу;
- контактні телефони осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками
конкурсу;
- кінцевий строк подання конкурсних пропозицій
2.4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:
- заяви про участь у конкурсі;
- завіреної копії Статуту;
- матеріально-технічної бази;
- працівників відповідної кваліфікації;
- досвіду роботи з надання певних послуг;
- критеріїв відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;
- переліку документів, оригінали або копії яких подаються учасниками
конкурсу для підтвердження відповідності учасників вставленим кваліфікаційним
вимогам;
- обсягу послуг;
- вимог щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи,
норми та правила;
- калькуляції (розрахунку) ціни вивезення та переробку 1 куб. м твердих
побутових відходів.
2.5. Рішення про проведення конкурсу приймається розпорядженням голови
райдержадміністрації та створюється Конкурсна комісія (далі - Комісія).
2.6. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу
обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.
2.7. Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення
про проведеніїя конкурсу.
2.8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - З календарні дні до
початку проведення конкурсу.
2.9. Конкурсна документація надається організатором конкурсу його учаснику
протягом З робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у
конкурсі.
2.10. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до
закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної
документації, про що повідомляє протягом З робочих днів усіх учасників конкурсу,
яким надана конкурсна документація.
2.11. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або
надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк
подання конкурсних пропозицій не менш ніж на З календарні дні.

2.12. Основні критерії оцінки конкурсних пропозицій на право збирання,
вивезення та утилізації твердих побутових відходів :
- ціна вивезення 1 куб. м твердих побутових відходів з території села;
- наявність спеціалізованої техніки (одиниць);
- наявність контейнерів (одиниць);
- впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;
- періодичність вивозу твердих побутових відходів.
3. Подання документів
3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в
установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною
документацією.
3.2. Конкурсна пропозиція, з поміткою «Заява на участь у конкурсі на право
надання послуг збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на
території сіл Мостиського району, подається до райдержадміністрації у конверті, на
якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та
учасника конкурсу.
3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надані після закінчення строку
їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
3.4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або
внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.
4. Проведення конкурсу
4.1. Конкурс проводиться протягом 5 днів після закінчення прийому
документів.
4.2. Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день
проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у
присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.
4.3. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за
відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.
4.4. Під час розкрштя конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна
комісія перевіряє наявність та правильність оформленця документів, подання яких
передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про
найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки
конкурсних пропозицій.
4.5. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право
звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести
консультації з окремими учасниками.
4.6. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має
право відхилити їх з таких причин:
- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим
конкурсною документацією;
- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.
4.7. Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті
участі в конкурсі:
- ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти
нього справи про банкрутство;
- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на
прийняття рішення.
4.8. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;
- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п. 4.5.
4.9. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу
таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом З робочих днів з дня
його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 календарних днів
підготовку нового конкурсу.
5. Визначення переможця конкурсу та укладання договору
5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених у
п. 4.5. Умов, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у
конкурсній документації.
5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає
кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і
конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.
5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною
комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу
відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
5.4. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується
усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.
5.5. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної
комісії, на яке запрошується всі його учасники або уповноважені ним особи.
5.6. У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція
не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг зі збирання,
вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території сіл Баличі, Хатки,
Великі Новосілки, Малі Новосілки, Шегині, Биків, Буців, Мипілятичі, Липки,
Ганьковичі, Толуковичі, Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе, Старява, Заверхи,
Малнівська Воля, Петики, Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів, Дубинки, Загорби,
Мелешки, Мазури, Пнікут, Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі, Крукеничі,
Острожець, Воля Садківська, Зав'язанці, Топільники, Костильними, Кропильники,
Ніговичі, Солтиси, Підліски, Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки, Корчунок,
Максимці, Крив'яки, Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів, Крисовичі,
Нагірне, Чишки, Малі Мокряни, Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів, Берці,
Поповичі, Плешевичі, Циків, Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради,
Гусаків, Боєвичі, Горославичі, Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст,
Новосільці, Гостинцеве, Завада, Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі,
Ятвяги, Хідновичі, Боратичі, Тишковичі.
5.7. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення
конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається
протягом З календарних днів усім учасникам конкурсу та до виконавчого комітету
сільської ради.
5.8. З переможцем конкурсу після прийняття конкурсною комісією рішення та
після прийняття розпорядження про визнання виконавцем послуг протягом
5 календарних днів укладається договір на вивезення твердих побутових відходів з
території села.
Заступник голови
райдержадміністрації
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3. Станкевич

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрацІЇ
« 1 5 » липня 2015 р. № 2 І З
Конкурсна документація
щодо надання послуг з вивезення побутових відходів
1. Організатор конкурсу
Мостиськарайдержадміністрація, 81300, Львівська область, м. Мостиська,
вул. Грушевського, 22
2. Перелік послуг
На конкурс пропонуються послуги з вивезення твердих побутових відходів по
території сіл Баличі, Хатки, Великі Новосілки, Малі Новосілки, Шегині, Биків, Буців,
Мишлятичі, Липки, Ганьковичі, Толуковичі, Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе,
Старява, Заверхи, Малнівська Воля, Петики, Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів,
Дубинки, Загорби, Мелешки, Мазури, Пнікут, Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі,
Крукеничі, Острожець, Воля Садківська, Зав'язанці, Топільники, Костильники,
Кропильники, Ніговичі, Солтиси, Підліски, Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки,
Корчунок, Максимці, Крив'яки, Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів,
Крисовичі, Нагірне, Чишки, Малі Мокряни, Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів,
Берці, Поповичі, Плешевичі, Циків, Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради,
Гусаків, Боєвичі, Горославичі, Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст,
Новосільці, Гостинцеве, Завада, Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі,
Ятвяги, Хідновичі, Боратичі, Тишковичі.
3. Підстава для проведення конкурсу
рішення виконавчого комітету Шегинівської сільської ради від 30.06.2015
№ 24, рішення виконавчого комітету Балицької сільської ради від 30.06.2015 № 23,
рішення виконавчого комітету Мишлятицької сільської ради від 09.06.2015 № 27,
рішення виконавчого комітету Годинівської сільської ради від 26.06.2015 № 16,
рішення виконавчого комітету Чернівської сільської ради від 23.06.2015 № 33,
рішення виконавчого комітету Малнівськоволянської сільської ради від 25.06.2015
№ 15, рішення виконавчого комітету Малнівської сільської ради від 26.06.2015 № 24,
рішення виконавчого комітету Пнікутської сільської ради від 6.06.2015 № 18, рішення
виконавчого комітету Раденицької сільської ради від 25.06.2015 № 18, рішення
виконавчого комітету Крукеницької сільської ради від 11.06.2015 № 12, рішення
виконавчого комітету Зав'язанцівської сільської ради від 22.05.2015 № 24, рішення
виконавчого комітету Підлісківської сільської ради від 30.06.2015 № 9, рішення
виконавчого комітету Соколянської сільської ради від 26.06.2015 № 20, рішення
виконавчого комітету Твіржанської сільської ради від 26.06.2015 № 17, рішення
виконавчого комітету Крисовицької сільської ради від 19.06.2015 № 26, рішення
виконавчого комітету Маломокрянської сільської ради від 15.06.2015 № 16, рішення
виконавчого комітету Поповицької сільської ради від 25.06.2015 № 12, рішення
виконавчого комітету Золотковицької сільської ради від 26.06.2015 № 27, рішення
виконавчого комітету Гусаківської сільської ради від 26.06.2015 № 15, рішення
виконавчого комітету Довгомостиської сільської ради від 26.06.2015 № 33, рішення
виконавчого комітету Гостинцівської сільської ради від 3.06.2015 № З, рішення
виконавчого комітету Арламівськоволянської сільської ради від 30.06.2015 № 1,

рішення виконавчого комітету Хлиплівської сільської ради від 19.06.2015 № 22,
рішення виконавчого комітету Хідновицької сільської ради від 30.06.2015 № З, «Про
проведення конкурсу з визначення Виконавця послуг зі збирання, вивезення та
утилізації твердих побутоввк відходів на території сіл Баличі, Хатки, Великі
Новосілки, Малі Новосілки, Шегині, Биків, Буців, Мишлятичі, Липки, Ганьковичі,
Толуковичі, Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе, Старява, Заверхи, Малніська
Воля, Петики, Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів, Дубинки, Загорби, Мелешки, Мазури,
Пнікут, Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі, Крукеничі, Острожець, Воля
Садківська, Зав'язанці, Топільники, Костильники, Кропильники, Ніговичі, Солтиси,
Підліски, Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки, Корчунок, Максимці, Крив'яки,
Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів, Крисовичі, Нагірне, Чишки, Малі
Мокряни, Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів, Берці, Поповичі, Плешевичі,
Циків, Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради, Гусаків, Боєвичі,
Горославичі, Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст, Новосільці,
Гостинцеве, Завада, Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі, Ятвяги,
Хідновичі, Боратичі, Тишковичі.
4. Особи, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з
вивезення побутових відходів
Заступник голови райдержадміністрації, голова комісії, тел. 4-32-63
5. Місце та проведення конкурсу
- Місце: 81300, Львівська область, м. Мостиська, вул. Грушевського, 22
- Дата: протягом 5 днів з дня закінчення прийняття документів.
6. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу
6.1. Реєстрація учасників конкурсу в єдиному державному реєстрі юридичних
та фізичних осіб-підприємців.
6.2. Наявність в учасника конкурсу матеріально-технічної бази:
- наявність достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів
для вивезення побутових відходів, що утворюються у житловій забудові
та на підприємствах, в установах, організаціях на території села;
- наявність або можливість забезпечення умов щодо належної експлуатації та
дотримання належного санітарно-технічного стану транспортних засобів для
вивезення твердих побутових відходів.
6.3. Вартість надання послуг в гривнях за один м^ вивезених побутових
відходів.
6.4. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній
для надання послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог
нормативних документів.
6.5. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з
вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору
побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини,
облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних
документів.
6.6. Відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів, передбачених
законодавством України.
7. Критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним
вимогам.
Перевірка учасника конкурсу на відповідність встановленим кваліфікаційним
вимогам буде здійснюватися за наступними критеріями:

- Перевірка учасника на відповідність вимогам, визначена у конкурсній
документації.
- Перевірка на відповідність правовстановлюючих, засновницьких та інших
документів на виконання робіт з надання послуг з вивезення побутових відходів та
терміну їх дії.
8. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для
підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:
- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону)
суб'єкта господарювання - копія;
- баланс бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання за останній звітний
період - копія;
- довідка із органів статистики про реєстрацію - копія;
- свідоцтво про реєстрацію суб'єкта господарювання - копія;
- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про
банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист, підписаний керівником учасника та
скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
- довідка органів державної податкової служби про відсутність заборгованості
по сплаті податків та довідка Пенсійного фонду по платежах до Пенсійного фонду
України, суб'єкта господарювання - копія;
- документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб'єкта
господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які
перебувають на балансі суб'єкта господарювання або залучаються для проведення
робіт;
- документи, що містять відомості про обсяги надання послуг з
вивезення побутових відходів за останній звітний період;
- технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки
проходження ними технічного огляду;
- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип,
вантажопідйомність та ін.;
- довідки про забезпечення створення умов для миття спеціально обладнаних
транспортних засобів;
- довідки про проходження водіями медичного огляду;
- документи, що містять відомості про досвід роботи з надання послуг з
вивезення побутових відходів (за наявністю);
- інші документи, 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.
Примітки:
а) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого
учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи
звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних
експертних установ, організацій;
б) у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання
достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам,
встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній
пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє

конкурсну пропозицію цього Учасника, визначає переможця конкурсу серед
тих Учасників, які залишились.
9. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо
якості надання послуг
Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів
території сіл Баличі, Хатки, Великі Новосілки, Малі Новосілки, Шегині, Биків, Буців,
Мипілятичі, Липки, Ганьковичі, Толуковичі, Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе,
Старява, Заверхи, Малнівька Воля, Петики, Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів,
Дубинки, Загорби, Мелешки, Мазури, Пнікут, Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі,
Крукеничі, Острожець, Воля Садківська, Зав'язанці, Топільники, Костильники,
Кропильники, Ніговичі, Солтиси, Підліски, Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки,
Корчунок, Максимці, Крив'яки, Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів,
Крисовичі, Нагірне, Чишки, Малі Мокряни, Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів,
Берці, Поповичі, Плешевичі, Циків, Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради,
Гусаків, Боєвичі, Горославичі, Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст,
Новосільці, Гостинцеве, Завада, Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі,
Ятвяги, Хідновичі, Боратичі, Тишковичі що передбачає, зокрема:
- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям
села послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів
передбачених законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи»,
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження
правил надання послуг з вивезення побутових відходів;
- балансоутримання об'єктів поводження з відходами та організація їх належної
експлуатації відповідно до їх цільового призначення;
- планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об'єктів та
забезпечення споживачів послугами з вивезення побутових відходів.
10. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення
побутових відходів:
- площа житлового фонду сіл - 586 га;
- кількість будинків багатоквартирного житлового фонду -15 шт.;
- кількість будинків приватного сектору -19075 шт.;
- кількість контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях - відсутні;
- кількість контейнерів - відсутні;
- кількість вулиць сіл - 106;
- протяжність доріг 292 км, з них км 252 з твердим покриттям;
- відстань від меж села до полігону ТПВ - відсутні км.
11. Характеристика об'єктів утво рення відходів
Назва об'єкта утворення побутових
відходів
Багатоквартирні житлові будинки, з них:
5-ти поверхових і вище
будинки 3 п'ятьма і більше поверхами з
сміттєпроводами

Показники
15
0
0

Місце знаходження будинків, їх
характеристика залежно від наявності
видів благоустрою

Кількість мешканців таких будинків
Відомості про балансоутримувачів

Наявність, кількість, місцезнаходження,
об'єм належність контейнерів
(контейнерних майданчиків) для
зберігання та збирання різних побутових
відходів
Одноквартирні житлові будинки
приватного сектора
Кількість мешканців таких будинків
Характеристика під'їзних шляхів
Підприємства, установи та організації:
Виробничі
підприємства
Амбулаторії
Підприємства комунальної сфери
Адміністративні та міські організації
Навчальні заклади:
- школи
- дитячі дошкільні заклади
- будинок культури
- спортзали
Підприємства торгівлі:
- магазини
- кіоски
Підприємства гром. харчув.,барикафетерії
Аптечні заклади
Автозаправні станції
Заклади побутового обслуговування
Ринки

Будинки розміщені на всій території села.
обладнані:
централізованим опаленням - 0
централізованим водопостачанням - 0
буд. багатоповерхових 0гуртожитки - 0;
житл. буд. приватного сектору - 19075
централізованим водовідведенням - буд.
багатоповерхових;
гуртожитки;
житл. буд. приват. сектору.-19075
19269 осіб
багатоповерхових будинків перебувають на
балансі сільської ради
гуртожитки знаходяться на балансі
сільської ради
відсутні

19075 шт.
57225 осіб
КМ 3 твердим покриттям,
км 3 ґрунтовим покриттям
42
51

46
25
28
46
71
18
39
-

9
21
—

12. Характеристика об'єкта утилізації відходів.
Полігон, розміром га, використовується під накопичення побутових відходів і
знаходиться на землях. Відстань від меж сіл до полігону становить км.
Вимоги до конкурсиої пропозиції
- всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються
українською мовою;
- учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення
про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну
подання конкурсних пропозицій;
- для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в
установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною
документацією;
- кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію;
- конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою
конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне
найменування місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери
контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція;
- пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами),
належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження
зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної
пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки
учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких
зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб,
що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах,
надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник;
- кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати
нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.
13. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:
№
з/п Критерій
1 Технічні вимоги
Наявність сертифіката відповідності послуг
2 Характеристика наявної матеріально - технічної бази:
Власна

3

Оцінка

10
10

Орендована з власними фахівцями щоденного контролю технічного
стану автотранспорту та медичного коніролю стану здоров'я водіїв
Орендована з наданням послуг відіювідною організацією

0

Наявність власного автотранспорту з діючими ліцензійними
картками
% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту
перевізника -0

0

5

4

5

% власного автотранспорту у загальній к-сіі автотранспорту
перевізника до 50%
% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспоріу
перевізника більше 50%
Наявність автотранспорту вітчизняного виробництва:
% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту
перевізника - 0
% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту
перевізника до 50%
% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту
перевізника більше 50%

7

10

0
3
6

Термін експлуатації автотранспорту, які пропонуються на
конкурс:
Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 1 року
Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 5 років

8
5

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника 5-10
років

2

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника понад 10
років
6

5

Максимальна сума балів за технічними вимогами
Професійні вимоги
Стаж роботи перевізника на організації збору, вивезення ТВП
Стаж роботи підприємства до 3 років
Стаж роботи підприємства 3 - 6 років
Стаж роботи підприємства більше 6 років

0
44

0
3
5

Порушення виявлені працівниками Державтоінспекціїпротоколи і акти про порушення вимог чинноґо законодавсі ва
8 (за останній рік)
К-сть порушень, що припадає на кількість дозволів виданих
перевізникові, %
До 10%
10-30%
Понад 30%
9

10
.5
0

Скарги на перевізника, які визнані обґрунтованими (за останній
рік)
К-сть скарг, що припадає на кількість дозволів виданих
перевізникові, %
До 10%

10

Від 10 до 30%
Понад 30%

5
0

Кількість дорожньо-транспортних пригод, скоєних 3 вини водіїв
10 перевізника (за останній рік)
К-сть ДТП, що припадає на кількість дозволів виданих
перевізникові, %
0 (немає ДТП)
До 10%
Більше 10%
Максимальна сума балів за професійними вимогами
Оцінка додаткових умов (вартість транспортних послуг, якість
11 перевезення тощо)
Визначається шляхом голосуванням членами конкурсної комісії.
Голоси членів комісії розраховується за формулою; 21 бал
розділити на кількість членів комісії. Кожен член конкурсної комісії
оцінює додаткові умови двома балами.
Максимальна сума балів оцінки додаткових умов
Максимальна сума балів, яку може набрати перевізник - претендент

10
5
0
35

21
21
100

Способи роз'яснення конкурсної документації:
Учасник має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну
подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за
роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації, який зобов'язаний надати йому
роз'яснення протягом 3-х робочих днів письмову відповідь.
у разі надходження двох чи більше звернень про надання роз'яснень щодо
змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводкггь збори його учасників
з метою роз'яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час
проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох
робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою
надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який
надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення .
Внесення змін до конкурсної документації
Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до
закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної
документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді
усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання
роз'яснень щодо змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних
пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються
учасники.
Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:
Місце: 81300, Львівська область, м. Мостиська, вул. Грушевського, 22
Спосіб: особисто або поштою.
Кінцевий строк: ЗО днів з моменту опублікування оголошення на конкурс.
Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку
їх подання, не розкриваються повертаються учасникам конкурсу.

Конкурсні пропозиції реєструються конісурсною комісією в журналі обліку. На
прохання Учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його
конкурсної пропозиції з зазначенням дати та часу.
Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання
конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також
зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен
повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або
внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.
Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується,
запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах,
додатково позначених зміни або анулювання відповідно. Повідомлення про
анулювання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням
письмового підтвердження, з поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну
подання пропозицій.
Місце, день розкриття конкурсних пропозицій:
Місце: 81300, Львівська область, м. Мостиська, вул. Грушевського, 22
Дата: протягом 5 днів з дня закінчення прийняття документації
Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія
перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких
передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про
найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки
конкурсних пропозицій.
До з^іасті у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором
конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником
виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії
документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал
документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа,
необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис
документів, оформлену згідно з вимогами чинного заі(;онодавства, копію документа,
який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати
при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які
засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної
пропозиції.
Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не
дозволяється, у винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати
лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи суті.
Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право
звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести
консультації з окремими з^асниками. Під час конкурсу ведеться протокол, який
надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право
відхилити їх з таких причин:
- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим
конкурсною документацією;
- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або
порушено провадження у справи про його банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на
прийняття рішення.
Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі;
- неподання конкурсних пропозицій;
- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених «Умовами
визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів»
на території сіл, зазначених в розпорядженні.
У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким,
що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з
дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти
календарних днів підготовку нового конкурсу .
Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією
за критеріями, встановленими у конкурсній документації.
Переможцем
конкурсу визначається
його учасник,
що
відповідає
кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідно якості
конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.
Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною
комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини складу
відкритим голосуванням простою більшістю голосів, у разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії
оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь
у голосуванні.
Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу головою
райдержадміністрації.
у разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник його пропозиція не
булла відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не
перевищує 12 місяців.
Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення
конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім
учасникам конкурсу.

Заступник голови
райдержадміністрації

^

О- 3. Станкевич

Додаток 1
до конкурсної документації
Перелік
документів, які вимагаються для підтвердження відповіцності претендента
кваліфікаціііним та іншим вимогам конкурсної комісії
1. Документи, які повинен подать Претендент:
Копія Статуту або іншого установчого документу;
Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по
обов'язкових платежах до бюджету за останній звітний період;
Інформаційна довідка про наявність засобів виробницгва (автотранспорту та
механізмів) для виконання робіт;
Інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників для виконання
робіт;
2. Документи, що підтверджують виконання аналогічних робіт.
3. Інші документи:
3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про
підприємство:
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для
контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для
юридичних осіб;
в) форма власності та юридичний статус, організаційно - правова форма (для
юридичних осіб);
3.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію та/або виписка з єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних
осіб та суб'єктів підприємницької діяльності)
з .3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
*Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами,
повинні бути завірені власною печаткою Претендента;
б) у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь-якого
Претендента підтвердження відповідності його кваліфікації вимогам чи звернутися за
підтвердженням такої інформації до державних органів або експертних установ,
організацій;
в) документи, які були додані до заяви,повторно не подаються.
Дата заповнення
Керівник організації
Головний бухгалтер
МП

Додаток 1
до конкурсної документації
ЗАЯВА
на участь у конкурсі
Щодо фізичних осіб (СПД);
1. Прізвище, ім'я та по батькові, інші паспортні дані.
2. Відомості про наявність банківських реквізитів
3. Декларація про доходи.
4. Телефон, телефакс.
Щодо юридичних осіб;
1. Повне найменування, місцезнаходження, телефон, телефакс.
2. Дата, місце, орган реєстрації.
3. Організаційно-правова форма.
4. Загальні відомості про посадових осіб.
До заявки додаються;
1. Документи для підтвердження того, що учасник конкурсу здійснює
господарську діяльність на ринку даних послуг.
2. Копія Статуту або іншого установчого документа.
3. Оригінали документів для підгвердження сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів, передбачених законодавством, на
дату, яка не перебільшує ЗО днів від дати подання заявки та є дійсною на дату
проведення конкурсу.
4. Документи для підтвердження того, що учасник конкурсу у встановленому
порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство.
5. Документи для підтвердження того, що учасник конкурсу має достатньо
обладнання механізмів та працівників відповідної кваліфікації для надання
даної послуги.
9. Інші документи:
9.1.Копія свідоцтва про державну реєстрацію - для юридичних осіб та
суб'єктів підприємницької діяльності.
9.2. Копія довідки ЄДРПОУ.
9.3. Копія свідоцтва платника податків.
9.4. Копія балансу і фінансового звіту на останню звітну дату - для юридичних
осіб та звіту про фінансові результати господарської діяльності - для фізичних осіб.
9.5. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма-2) - для резидентів
Заявку підтверджують уповноважені посадові особи Претендента (у
необхідних випадках - також головний бухгалтер) і завіряє печаткою Претендент.

Додаток 1
до конкурсної документації
Перелік
кваліфікаційних вимог, документів, що надаються Учасником на
підтвердження відповідності кваліфікаціііним вимогам, та критерії їх
оцінки
№
з/п
1

2

3
4

5

Кваліфікаційні вимоги
Провадження
Учасником
господарської
діяльності
відповідно до
положень
його статутом
Сплата податків і
зборів
(обов'язкових
платежів)

Виконання робіт
субпідрядниками ( у
разі залучення)
Наявність механізмів,
транспортних засобів
для
виконання заявлених
послуг - як для
генпідрядника, так і
для
субпідрядника (у разі
залучення)
Відсутність підстав
для
відмови в участі у
конкурсі

Найменування документа,
що підтверджує
відповідність
Нотаріально засвідчена
копія
Статуту(для юридичних
осіб)

Критерії оцінки
відповідності

Довідка 3 ДНІ про
відсутність
заборгованості з
обов'язкових
платежів до бюджетів всіх
рівнів.

Відповідає, якщо
вказана довідка
підгверджує відсутність
заборгованості та є
чинною на дату її
подання

Довідка про залучення
субпідрядників

Відповідає, якщо подані
документи,
підтверджують вимогу
Відповідає, яктцо подані
документи,
підтверджують вимогу

Довідка про наявність
механізмів,транспортних
засобів 3 додатками
копій реєстраційних
документів ДАІ,документи
, що підтверджують
можливість та строки
придбання
рухомого складу
відповідного типу
Підтвердження
відповідними
документами, визначеними
в ст.ПЗакону України
«Про відновлення
платоспроможності
боржника або визнання
його банкрутом»,
відсутності підстав для
відмови
Учасникові в участі у
конкурсі

Відповідає, якщо подані
документи,
підтверджують вимогу

Відповідає, якщо подані
документи,
підтверджують вимогу
(відсутність рішення
про визначення
учасника в
установленому порядку
банкрутом чи
порушення проти нього
справи про
банкрутство)

6

7

1

2
3
4
5
6
7

Довідка 3 обслуговуючого
Відповідає, якщо
банку про наявність
подано всі документи,
рахунка (ів) та відсутність
що під тверджують
простроченої
кваліфікаційну вимогу
заборгованості за
кредитами, яка є дійсною
на час
розкриіія пропозицій
Наявність місць
Паспорт полігону, або
Відповідає, якпю
захоронення та
відповідний договір
подано документи, що
утилізації твердих
(попередній) 3
підтверджують
побутових і
власником на захоронення, кваліфікаційну вимогу
негабаритних
розміщення чи утилізацію
відходів тощо
відходів
Інші документи, які необхідні подати учаснику
Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника
довідка,складена у довільній формі, повинна містити відомості про
підприємство:
реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, банківські
реквізити); керівництво (посада, ім'я, по батькові, контактний телефон - для
юридичних осіб); форма власності та юридичний статус
Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія
свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи
підприємця)
Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб СПД)
Копія паспорта (для фізичних осіб)
Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія
свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або платника єдиного податку)
Документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти
інтереси Учасника та засвідчувати своїм підписом документи, що
стосуються цього конкурсу, контактні телефони цієї особи для надання
інформації.
Наявність обігових
коштів

Додаток 4
до конкурсної документації
(подається у наведеному нижче вигляді)
Довідка
про наявність механізмів, транспортних засобів для виконання послуг
Кількість, ПІТ.
Найменування механізмів і
транспортних засобів
3
2
1.
Власна техніка

№
з/н
1

І
2.

Техніка, яка планується орендувати

І
І

І
3.

Техніка субпідрядника (у разі залучення)

'

І

Додаток 1
до конкурсної документації

Технічнезавдання
з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих
побутових відходів з території села

№
з/п

1.

2.
3.

Наііменування послуг

Тариф на вивезення
твердих побутових
відходів
Тариф на вивезення
негабаритних відходів
Розміщення сміття на
полігоні

Одиниця
виміру

Вартість 3
урахування усіх
загальнообов'язкових
платежів, гри.

куб. м

кг
куб. м

Кількість абонентів житлових будинків, з яких проводиться вивезення твердих
побутових відходів та негабаритних відходів (загальна кількість
багатоповерхових та приватних)
Загальна кількість мешканців

Додаток З
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« І І » липня 2015 р. № 2 І З

Сюїад
конкурсної комісії з проведення конкурсу, визначення виконавця послуг зі
збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території сіл Баличі,
Хатки, Великі Новосілки, Малі Новосілки, Шегині, Биків, Буців, Мишлятичі, Липки,
Ганьковичі, Толуковичі, Тамановичі, Конюшки, Годині, Черневе, Старява, Заверхи,
Малнівська Воля, Петики, Рожаки, Мартини, Піхи, Малнів, Дубинки, Загорби,
Мелешки, Мазури, Пнікут, Буховичі, Раденичі, Хатки, Чижевичі, Крукеничі,
Острожець, Воля Садківська, Зав'язанці, Топільники, Костильники, Кропильники,
Ніговичі, Солтиси, Підліски, Вишенька, Соколя, Качмарі, Колодки, Корчунок,
Максимці, Крив'яки, Твіржа, Хоросниця, Вуйковичі, Слабаш, Завадів, Крисовичі,
Нагірне, Чишки, Малі Мокряни, Великі Мокряни, Шишеровичі, Макунів, Берці,
Поповичі, Плешевичі, Циків, Золотковичі, Боляновичі, Йорданівка, Мочеради,
Гусаків, Боєвичі, Горославичі, Радохінці, Довгомостиська, Бортятин, Княжий Міст,
Новосільці, Гостинцеве, Завада, Підгать, Арламівська Воля, Хлиплі, Судковичі,
Ятвяги, Хідновичі, Боратїічі, Тишковичі

О. 3. Станкевич
В. Ю. Придиба

- голова конкурсної комісії, заступник голови
райдержадміністрації
- завідувач сектору інфраструктури та житловокомунального господарства райдержадміністрації,
секретар конкурсної комісії
Члени конкурсної комісії:

Г. П. Новіцький

- начальник відділу містобудування та архітектури
райдержадміністрації

В. В. Осідач

- начальник відділу Держземагентства у Мостиському
районі (за згодою)
- головний спеціаліст юридїгїного відділу апарату
райдержадміністрації
- начальник відділу економіки та торгівлі
райдержадміністрації
- голова Балицької сільської ради (за згодою)
- в. о. сільського голови Шегинівської сільської ради (за
згодою)
- голова Мишлятицької сільської ради (за згодою)
- голова Годинівської сільської ради (за згодою)
- голова Чернівської сільської ради (за згодою)
- голова Малнівськоволянської сільської ради (за згодою)
- голова Малнівської сільської ради (за згодою)

3.1. Ковалик
О. І. Шуп'яна
Р. С. Михайлишин
0. В. Павуцьо
П. Й. Ящишин
Г Й. Шийка
Н. І. Федевич
М. М. Даниляк
1. М. Корпесьо

М. є . Нагайло
Б. Я. Думяк
Ю. В. Берсеньов
0 . М. Крутій
А. М. Бавдис
H. М. Стецина
1. М. Гатів
П. В. Засадний
Л. І. Коваль
Л. Б. Сціра
Л. М. Збитковська
О. П. Гатиляк
О. Й. Павлів
М. М. Чура
I. В. Балич
О. Р, Михасяк
М. М. Боцько

Заступник голови
райдержадміністрації

- голова Пнікутської сільської ради (за згодою)
- голова Раденицької сільської ради (за згодою)
- голова Крукеницької сільської ради (за згодою)
- голова Зав'язанцівської сільської ради (за згодою)
- голова Підлісківської сільської ради (за згодою)
- голова Соколянської сільської ради (за згодою)
- голова Твіржанської сільської ради (за згодою)
- голова Крисовицької сільської ради (за згодою)
- голова Маломокрянської сільської ради (за згодою)
- голова Поповицької сільської ради (за згодою)
- голова Золотковицької сільської ради (за згодою)
- в. о. сільського голови Гусаківської сільської ради (за
згодою)
- голова Довгомостиської сільської ради (за згодою)
- голова Гостинцівської сільської ради (за згодою)
- голова Арламівськоволянської сільської ради (за згодою)
- голова Хідновицької сільської ради (за згодою)
- голова Хлиплівської сільської ради (за згодою)

О. 3. Станкевич

