
ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з оренди автомобіля Mercedes-Benz S 600 GUARD (або 

еквівалент), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 
державних коштів» (зі змінами)) 

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, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 24, код за 
ЄДРПОУ —  05907124, категорія замовника - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з оренди автомобіля Mercedes-Benz S 
600 GUARD або еквівалент (код: ДК 021:2015:60170000-0).  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: переговорна процедура, UA-2022-02-01-008760-b. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 420 000,00 грн. Очікувана 
вартість закупівлі визначена Доповідною запискою начальника відділу транспорту Каленського В.П. від 
06.12.2021 року та протоколом засідання тендерного комітету Автобази №114 від 07.12.2021 року, у зв’язку з чим 
було оголошено процедуру відкритих торгів, яка згодом двічі не відбулася через відсутність тендерних 
пропозицій. Виникла необхідність у проведенні переговорної процедури закупівлі, очікувана вартість та інші 
вимоги якої не повинні відрізнятись від процедури відкритих торгів, які двічі були оголошені попередньо. Згідно 
з Розрахунком вартості оренди транспортного засобу на 2022 рік по оренді автомобіля Mercedes-Benz S 600 
GUARD, наданому від ДО «Автобаза Державного управління справами», вартість оренди автомобіля на місяць 
складає 34 998,00 грн. (на рік 419 976,00 грн.). 

Розмір бюджетного призначення: 420 000,00 грн. згідно з потребою на 2022 рік. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик. Термін надання послуг — по 31 грудня 2022. 

Послуги з оренди автомобіля Mercedes-Benz S 600 GUARD (або еквівалент) повинні бути надані автомобілем, 
який за своїми технічними характеристиками та експлуатаційними показниками відповідає наступним 
вимогам:  
 
1. Автомобіль:  

• Mercedes-Benz S 600 GUARD (або еквівалент, тобто автомобіль, що за рівнем комфорту, безпеки, 
захисту та іншим показникам не є гіршим) – 1 од; 

• Автомобіль має бути не раніше 2008 року випуску. 
• Повинен обладнаний системою кондиціонування; 
• Потужність двигуна не менше 500 кінських сил; 
• Тип кузову: седан; 
• Тип палива: бензин А-95; 
• Тип трансмісії: автоматична; 
• Клас захисту бронювання: B6/B7 (відповідно до європейського стандарту DIN/EN 1063/1522/1523). 

 
2. Спеціальне обладнання автомобіля: 

• Система пожежогасіння моторного відсіку; 
• Система тривожної сигналізації при нападі (GAS) ; 
• Двосторонній переговорний пристрій; 
• Автоматична система пожежогасіння; 
• Система екстреного забезпечення повітрям; 
• Додатковий АКБ для екстреного запуску двигуна. 

 
3. Інші вимоги: 

• Обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів на території України Автомобіля здійснює Учасник. З передачею Автомобіля Замовнику 
передається відповідний поліс страхування; 

• Паркування та зберігання автомобіля  на території Замовника; 
• Автомобіль повинен бути у власності Учасника; 
• Період надання послуг з оренди: до 31 грудня  2022 року. 


