
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: 66510000-8 – Страхові послуги (ЛОТ №1: Обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів; ЛОТ №2: Обов'язкове страхування водіїв від нещасних випадків на 

транспорті) 

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

По ЛОТу 1 
1. Вид страхування - обов‘язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів в залежності від фактичних потреб замовника 

2. Страхові платежі (ліміти відповідальності учасника встановлюються згідно з вимогами 

Закону України від 01.07.2004 № 1961-ІV "Про обов'язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів", франшиза (безумовна) – 0%. 

Якщо протягом дії договору страхова сума (ліміти відповідальності) визначені чинним 

законодавством будуть змінюватись, Учасник гарантує Замовнику оформлення договорів 

страхування/страхових полісів  з новими лімітами відповідальності з моменту набрання 

чинності відповідними нормативними актами. 

3. Загальна вартість послуг повинна бути розрахована учасником у відповідності з усіма 

нормативними актами, вимогами МТСБУ, Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг та інших державних органів і повинна включати усі можливі витрати 

учасника на надання послуг замовнику (сплата податків і зборів, перестрахування, тощо). 

4. Учасник дотримується загальних засад цивільного законодавства та усіх вимог нормативно-

правових актів, що регламентують господарську діяльність, у тому числі з питань захисту 

довкілля. 

5. Страховий платіж та ліміт відповідальності визначаються відповідно до Закону України „ 

Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів” від 01.07.2004 року № 1961- ІV зі змінами та доповненнями, Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 

05.07.2015 року № 5090-VI та розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України „Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 

09.07.2010 №566 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Державної комісії 

з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 листопада 2011 року №708, 

розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 27 листопада 2012 року №2421, від 6 грудня 2012 року №2591, від 29 



грудня 2015 року №3470).  

По ЛОТу 2 

1. Вид страхування - обов’язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті в 

залежності від фактичних потреб замовника 

2. Ліміти відповідальності учасника встановлюються згідно з вимогами Положення про 

обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженого 

постановою КМУ від 14.08.96 № 959, із змінами та доповненнями – 6000 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102 000 грн. на кожну 

Застраховану особу. 

3. Загальна вартість послуг за Тендерною пропозицією (Додаток 2 до Документації) повинна 

бути розрахована учасником у відповідності з усіма нормативними актами, вимогами 

державних органів і повинна включати усі можливі витрати учасника на надання послуг 

замовнику (сплата податків і зборів, перестрахування, тощо). 

4. Учасник дотримується загальних засад цивільного законодавства та усіх вимог 

нормативно-правових актів, що регламентують господарську діяльність, у тому числі з 

питань захисту довкілля. 

5. Послуги надаються у відповідності з Законом України "Про страхування" та Положенням 

про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, 

затвердженого постановою КМУ від 14.08.96 № 959, із змінами та доповненнями. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

 

Розмір бюджетного призначення, визначений  на 2022 рік за КЕКВ – 2240 становить: 

ЛОТ 1 (Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів) -  182 послуги – 476 700,00 грн з  

ЛОТ 2 (Обов'язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті) – 202 

послуги – 37 100,00 грн  

Закупівля відбувається партіями протягом 2021 року. 

Загальна вартість закупівлі – 513 800,00 грн 

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. 


