ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі двигунів та їх частин, 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): код ДК 021:2015 –34310000-3 – Двигуни та їх
частини.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2022-02-11-011023-b.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 500 000,00 грн. Визначення
очікуваної ціни за одиницю, згідно Порядку визначення очікуваної вартості предмета закупівлі в Автобазі
Управління справами Апарату Верховної ради України, затвердженого наказом директора № 15-2/03-1-20 від
19.01.2022 р., шляхом направлення запитів цінових пропозицій (електронною поштою) постачальникам запасних
частин, та становить середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховуються за такою
формулою:
Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,
де: Цод

- очікувана ціна за одиницю;

Ц1, Цк

- ціни, отримані з відкритих джерел інформації або відповідей на запити цінових пропозицій,
приведені до єдиних умов;

К

- кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

Обсяг закупівлі: 635 одиниць. Загальна вартість предмета закупівлі становить 1 500 000,00 грн.
Розмір бюджетного призначення: 1 500 000,00 грн. згідно з потребою на 2022 рік та кошторису.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик. Строк поставки товару — по 31 грудня 2022 року.
Продукція повинна бути виготовлена протягом 2021 – 2022 років. Якість продукції повинна відповідати
вимогам Державних стандартів та підтверджуватись відповідними сертифікатами і паспортами якості продукції
(якщо такий передбачено) на момент поставки. Продукція не повинна бути у попередній експлуатації.
Гарантійний строк на продукцію повинен становити не менше 12-ти місяців крім продукції, на яку
встановлюються інші гарантійні зобов’язання безпосередньо виробником. Продукція повинна вимогам безпеки
для ремонтного й обслуговуючого персоналу. Продукція повинна відповідати вимогам охорони праці та
екологічної безпеки. Весь вказаний Замовником перелік товару/продукції, визначений цією документацією,
повинен бути в наявності на складі Учасника із можливістю здійснення поставки повного переліку товару
Замовнику протягом 5-ти днів з моменту підписання договору про закупівлю та надходження заявки Замовника.
Учасник повинен мати у використанні транспорт з метою оперативної доставки товару Замовнику.

