
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,  

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  
 

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 41).  

 

Мета проведення закупівлі: З метою безпечної експлуатації транспортного засобу 

відповідно до службової записки управління організаційно-господарського забезпечення 

Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. 

 

Назва предмета закупівлі: Послуги з обслуговування та ремонту транспортного засобу, 

згідно коду ДК 021:2015: 50110000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-17-003605-a.  
 
Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:  

Відповідно до службової записки управління організаційно-господарського 

забезпечення виникла нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням 

об’єктивних обставин, а саме: знос передніх гальмівних колодок, не працював або працював 

некоректно пульт запуску автомобіля та  регламентна заміна мастила та фільтрів (ТО 15000 

км), що унеможливили дотриманням замовником строків щодо проведення закупівлі із 

застосуванням відкритих торгів ( п. 13 Особливостей). Враховуючи вищевикладене та з метою 

безпечної експлуатації транспортного засобу, необхідно здійснити закупівлю Послуги з 

обслуговування та ремонту транспортного засобу, згідно коду ДК 021:2015: 50110000-9 – 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання та укласти договір на вказані послуги з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Богдан-Авто Луцьк» на суму 16608,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2768,00 грн. 

Закупівлю здійснити без використання електронної системи закупівель. 

 

Кількість товару: 1 послуга. 

 

Строк поставки предмета закупівлі: відповідно до умов договору.  

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ 

від 18.02.2020 № 275 (із змінами) методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на 

підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в 

мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про 

аналогічні закупівлі розміщені на сайті https://prozorro.gov.ua ". 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 16 608,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2768,00 грн. 

 

https://prozorro.gov.ua/?fbclid=IwAR0Dkc11oSW0qvUTW7klzmVtgsHDkPSjqctjw6INZV4lgDQmrt80rvtlcTU

