
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик, 

очікуваної вартості та/або бюджетного призначення 

предмета закупівлі 
  

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. 

№631 і від 11 жовтня 2016р. №710». 

  

1. Предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015 60140000-1 Нерегулярні 

пасажирські перевезення (Нерегулярні пасажирські перевезення вихованців 

дитячої юнацько-спортивної школи до місця змагань)  на 2023 рік; 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-24-014027-a 

3. Відкриті торги з урахуванням особливостей, визначених 

Постановою  КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 

передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового 

режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 

скасування;  

4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 

  

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

1. Предмет закупівлі: 60140000-1 Нерегулярні пасажирські перевезення 

(Нерегулярні пасажирські перевезення вихованців дитячої юнацько-

спортивної школи до місця змагань) 

2. Обсяг послуг – 1 послуга 

3. Місце відправки -  площа Мистецька, 1, м.Бердичів, Житомирська 

область, Україна 

4. Учасник при розрахунку вартості тендерної 

пропозиції має врахувати вимоги Замовника, викладені нижче: 

І. Учасник торгів у складі тендерної пропозиції надає інформацію і копії 

документів, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним та 

кількісним характеристикам предмета закупівлі, а саме: 

1.1. Національні або міжнародні посвідчення водіїв на право керування 

автомобільним транспортним засобом категорії «D», яким буде здійснюватись 

перевезення пасажирів – не менше 2 одиниць; 

1.2. Довідка у довільній формі, про справний технічний стан та належне 

оснащення, підтверджене перед рейсовою перевіркою згідно з вимогами Постанови 

Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 №1128 «Про забезпечення колісних 

транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння», п.31 «Правил дорожнього 

руху України» та інших нормативних вимог до автомобільного перевізника, який 

здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах. 

1.3. Свідоцтво відповідності транспортного засобу параметрам комфортності на 

автобуси великої місткості: 26, 53, 58 місць. 

ІІ. Учасник торгів у складі тендерної пропозиції має письмово підтвердити (у 

вигляді листів, довідок, тощо), що ним будуть виконані наступні вимоги Замовника для 

відповідності пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам 

предмета закупівлі, а саме: 

2.1. Подача транспорту до місця призначення за відповідною заявкою Замовника 

протягом 30 хв; 



2.2. Можливість подачі транспорту у вихідні та святкові дні за відповідною 

заявкою Замовника; 

2.3. Забезпечення транспортного засобу повною комплектацією згідно з правилами 

дорожнього руху, а також технічними рідинами в залежності від умов його експлуатації; 

2.4. Вчасне забезпечення транспортного засобу паливно - мастильними 

матеріалами; 

2.5. Вчасне надання технічно справного транспортного засобу; 

2.6. Попередній огляд транспортного засобу представником Замовника щодо 

відповідності його наданим документам. 

  

Технічна специфікація 

№ 
Найменування 

транспортного засобу 

Кількість 

одиниць 

Вартість 1 

км/грн. 

Обсяг 

надання 

послуг, км 

Сума, грн. 

  

Нерегулярні пасажирські перевезення вихованців дитячої юнацько-спортивної 

школи до місця змагань 

  

1 Транспортний засіб 

на 58 місць  
1   2000   

2 Транспортний засіб 

на 53 місць  
1   3 550   

3 Транспортний засіб 

на 26 місць  
1   3 500   

4 Транспортний засіб 

на 18 місць  
1   8 500   

Загальна вартість 

пропозиції, грн., 

Без/з ПДВ 

  

  

5.Обґрунтування розміру бюджетною призначення:  

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік» за КПКВК 2201010 «Загальне керівництво та управління у 

сфері освіти і науки» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік та складає 500000,00 

грн. 

6.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом 

МЕРТУ від 18.02.2020 № 275 методом збору, порівняння та аналізу ринкових цін 

очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої 

інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу 

обсягів, індексу інфляції та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті 

https://prozorro.gov.ua. 

https://prozorro.gov.ua/?fbclid=IwAR0_1B82NdkgEket0ZpS1XQV3klYUMaNfHYrtS5lajLShlGX_WiA231QjSw

