
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: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Ремонт блоку циліндрів). 

 

3. Процедура закупівлі: переговорна процедура 

4. Причина:  
п.п. 1 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 

25.12.2015 року (в редакції Закону № 114-IX від 19.09.2019 року) (далі – Закон)  

а саме: «якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі 

частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних 

пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його 

технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури 

закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у 

тендерній документації» (№UA-2021-09-14-010256-b від 14.09.2021 та № UA-

2021-10-01-001205-b від 01.10.2021) 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

.  

 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Закупівля послуг відбувається протягом 2021 року. 

Орієнтовна вартість закупівлі 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Ремонт блоку 

циліндрів) – 31 000 грн. 00 коп 

VOLKSWAGEN PHAETON  2005 року випуску,  

тип двигуна BAN об’єм V6.0 

WVWZZZ3DZ58001679 

1 
Відновлення блоку циліндрів шляхом 

гільзування 
1 

   

2. Шліфовка головки блоку циліндрів 2    

Компресор С416М 

 

1 Розточка  блоку циліндрів 2    

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-14-010256-b/
http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-01-001205-b/
http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-01-001205-b/


7. 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. 


