Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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:
Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі –
Автобаза); вул. Коновальця, 24, м. Київ, 01133;
код за ЄДРПОУ – 05907124;
категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави.
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):
Код ДК 021:2015: 34330000-9 (Запасні частини до вантажних транспортних засобів,
фургонів та легкових автомобілів)
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
-

-

-

Якість товарів повинна відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам та
чинному законодавству України щодо показників якості такого виду товару.
Якість продукції повинна відповідати вимогам Державних стандартів та підтверджуватись
відповідними сертифікатами і паспортами якості продукції (у випадках, передбачених
законодавством) на момент поставки. Якщо товар не підлягає сертифікації, надається
інформаційна довідка про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в
Україні.
Товар повинен бути новим та не повинен бути у попередній експлуатації або регенерованим
(виготовленим шляхом відновлення Товару, який був у використанні).
Товар поставляється в оригінальній упаковці і в комплектності визначеній виробником
продукції та повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає
змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.
Поставка Товару здійснюється Постачальником за власний рахунок.
Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається, протягом терміну, який
передбачено технічними умовами та стандартами на даний товар.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля відбувається партіями протягом 2021 року.
Орієнтовна вартість закупівлі 34330000-9 (Запасні частини до вантажних
транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів) – 2 075 000 грн. 00 коп
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням
моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни,
що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі.

