
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 (Каналізаційний насос PNR/PNE 124D 

(або еквівалент) для спеціалізованого вантажного 
автотранспортного засобу (цистерни асенізаційної)», 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 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», Закону України «Про столицю України - місто-герой 
Київ», Закону України «Про відходи», Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Водного кодексу України, 
Земельного кодексу України, Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій 
територій», Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 року 
№1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва та на 
виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України № 145 
від 17.03.2011 р. «Про затвердження Державних санітарних норм 
та правил утримання територій населених місць», для 
забезпечення ремонтних робіт та обслуговування гідротехнічних 
споруд та   елементів благоустрою на об’єктах КП «ПЛЕСО» 

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.  

Було проведено дослідження для визначення кола 
організацій, які здійснюють постачання товару, що є предметом 
закупівлі. 

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 встановлено,  що орієнтовна 
сума, яка необхідна для закупівлі становить  150 350,00  гривень з 
ПДВ. 



 


