
Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, його категорія: 

Комунальне  некомерційне  підприємство  «Житомирський  обласний
онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради; 

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;
код за ЄДРПОУ – 01991470; 
категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно
кожного  лота)  та  назви  відповідних  класифікаторів  предмета  закупівлі  і
частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  

«60130000-8  Послуги  спеціалізованих  автомобільних  перевезень  пасажирів
(Транспортні послуги автомобілями марки УАЗ, або еквівалент).»

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2022-01-06-004255-c

4. Обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета
закупівлі: Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в
технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено
відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі,  становить 329 311,15 грн без ПДВ.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни
на товари, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на
сайтах постачальників відповідних послуг.

6. Процедура закупівлі : 
Застосовується переговорна процедура закупівлі.



Додаток 1 до тендерної документації 

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету
закупівлі – технічна специфікація)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 – 60130000-8 Послуги
спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів (Транспортні послуги

автомобілями марки УАЗ, або еквівалент)

Транспортні  послуги  для  обслуговування  Комунального  некомерційного
підприємства «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної
ради повинні  бути надані  автомобілем,  який за своїми технічними характеристиками та
експлуатаційними показниками відповідає наступним вимогам: 

1. Автомобіль  УАЗ або аналогічний автомобіль – 1 штука

1.1 Послуги повинні надаватись з розрахунку 8 годин на 1 робочий день

1.2. Кількість годин роботи на 2022 рік-1987 год

1.3.Запланований  пробіг-20000 км

4.Учасник надає штатного водія для експлуатації автомобіля.

5. Заміна водія може здійснюватися тільки у разі хвороби, відпустки, звільнення.

6.  Ремонтні  роботи  та  технічне  обслуговування  автомобілів  покладається  на  виконавця
послуг.

7. Учасник забезпечує автомобілі паливом та мастилом.

8. Обов’язковий перед рейсовий та після рейсовий медичний огляд водія.

9. Паркування   та зберігання автомобіля  на території Учасника.

10. Автомобіль, яким будуть надаватись транспортні послуги Замовнику повинен бути у
власності Учасника.

11. Період надання послуг: з 01.01.2022 року до 31 грудня 2022 року.

12.  В  разі  виходу  із  ладу  транспортного  засобу  із  будь-яких  причин,  заміна  іншим
аналогічним транспортним засобом повинна здійснюватися протягом  1 години. 

Учасник повинен надати:

Учасник обов’язково надає:

1.Технічно  справні,  чисті  санітарні  спеціальні  автомобілі  в  кількості,  зазначеній  у
технічному описі  з  водіями відповідної  кваліфікації,  у  місце  та  час,  визначені  умовами



договору, укладеного з переможцем закупівлі.

Учасник повинен мати на кожен транспортний засіб (спеціальний автомобіль):

1.Свідоцтво про реєстрацію санітарного транспортного засобу;

2.Поліси  обов’язкового  страхування  цивільно-правової  відповідальності  власників
наземних транспортних засобів на території України зі строком дії не меншим від строку дії
договору, укладеного з переможцем закупівлі.

Учасник повинен надати:

- довідку,  складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство (реквізити,
адреса юридична та фактична, форма власності, керівництво, банківські реквізити, тощо);

- лист згода з  технічними, якісними та кількісними характеристиками  предмету закупівлі
та з істотними умовами договору ;

Ненадання  Учасником  будь  якого  з  документів,  або  надання  документу  який  не
відповідає вимогам тендерної  документації,  є  підставою для відхилення пропозиції
Учасника.


