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: Міністерство освіти і науки України;
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135; код за ЄДРПОУ – 38621185; категорія замовника – орган
державної влади.
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): «Транспортні послуги» - код національного класифікатора
України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – ДК 021:2015 – 60170000-0 Прокат
пасажирських транспортних засобів із водієм.
3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-P-2021-12-30-011468-с
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Надання послуг послуга передбачає оренду транспортного засобу із водієм Режим
роботи транспортного засобу – ненормований. Автомобіль повинен бути в розпорядженні
Міністерства протягом робочого дня (з понеділка по п’ятницю включно, у вихідні та святкові
дні – за окремим замовленням).
Тип транспортного засобу - седан, хетчбек, клас автомобіля – D (за європейською
класифікацією автомобілів), не менше 5 сидячих місць з водієм, рік випуску не старше 2017
року об’єм двигуна від 1,6 наявність кондиціонера або клімат-контролю, подушки безпеки не
менше 2 (бажана модель - Skoda SuperB Style 1.8 TSI або еквівалент);
Орієнтовний пробіг на день – 130 км, орієнтовний пробіг на місяць – 2730 км, середня
кількість робочих днів на місяць – 21, орієнтовна кількість робочих годин на день – 12 годин.
Строк надання послуги з дати підписання по грудень 2022
Автомобілі повинні бути технічно-справні.
5. Обґрунтування розміру бюджетного 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 2022 рік.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 840 000,00 грн (вісімсот сорок тисяч грн 00
коп.) з ПДВ.
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість визначена на підставі моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та
аналізу загальнодоступної інформації про ціни виконавців, що містяться у відкритому доступі.
Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована з урахуванням наданих послуг в
попередніх роках
8. Процедура закупівлі:
Застосовується процедури відкритих торгів.

