
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва 

предмета 

закупівлі 

«Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів 

та легкових автомобілів (Запасні частини до вантажних 

транспортних засобів та легкових автомобілів)» 

 код ДК 021:2015: 34330000-9 

2. Обґрунтування 

технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета 

закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням 

вимог нормативних документів у цій сфері. 

Якість повинна відповідати всім санітарним, гігієнічним, 

технічним та іншим нормам, стандартам та правилам, 

встановленим чинним законодавством України для товарів 

даного виду. 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні 

передбачати необхідність застосування заходів із захисту 

довкілля. 

Відповідно до Законів України "Про  автомобільний  транспорт", 

"Про дорожній рух", з метою виконання експлуатаційних норм 

ресурсу автотранспортних засобів, застосуванням яких 

забезпечують можливість виконання основних вимог до 

технічного стану  автотранспортних засобів,  існує потреба щодо 

здійснення закупівлі (код за ДК 021:2015 код 34330000-9 Запасні 

частини до вантажних транспортних засобів)  запчастин, в зв’язку 

з  необхідністю заміни запчастин на автотранспортних засобах, 

які знаходяться на балансі підприємства.  

3. Обґрунтування 

очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі, 

розміру 

бюджетного 

призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано на підставі 

закупівельних цін шляхом проведення ринкових консультацій 

відповідно            до Примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  

від 18.02.2020 № 275.  

На даний час на балансі підприємства знаходиться легкова, 

вантажна та спецтехніка, яка використовується для 

обслуговування земель водного фонду м. Києва. 

30% транспортних засобів були придбані та експлуатуються 

більше десяти років, внаслідок чого потребують постійного 

обслуговування та ремонту, а також постійного обслуговування 

потребує весь автопарк підприємства. 

Було проведено дослідження для визначення кола 

організацій, які надають послуги, що є предметом закупівлі, а 

саме: вартості закупівлі запасних частин до вантажних 

транспортних засобів. 
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Методика проведення дослідження – дослідження 

проводилось шляхом опитування за допомогою листування з 

представниками відповідних організацій. В ході опитування 

ставилися питання стосовно вартості послуг,  що є предметом 

закупівлі. 

В ході проведення дослідження, а також спираючись на  

інформацію по затрачених коштах минулого року на запчастини, 

а також необхідності до закупівлі даних послуг було  встановлено,  

що орієнтовна сума, яка необхідна для закупівлі запасних частин 

до вантажних транспортних засобів, орієнтовно становить  

424 785,35  гривень з ПДВ. 

Про те, враховуючи обмеження бюджетних призначень 

орієнтовна вартість закупівлі встановлена 397 000,00 грн. в тому 

числі ПДВ, що відповідає вартості комерційної пропозиції із 

найменшою ціною 

 


