
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ 

ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ 
 

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: Для виконання завдань та функцій покладених на структурні 

підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області є необхідність 

у придбанні: спеціалізованого транспортного засобу «Держпродспоживслужба» та легкових 

автомобілів)  

 

Назва предмета закупівлі: «Спеціалізований транспортний засіб «Держпродспоживслужба» на 

базі RAVON R4 або «еквівалент» – 2 штуки; легкий автомобіль HAVAL Jolion або «еквівалент» 

- 1 штука; легковий автомобіль JAC JS2 або «еквівалент» - 2 штуки, за кодом ДК 021:2015 

34110000-1 – Легкові автомобілі 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-02-004321-b.  
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

 

Спеціалізований транспортний засіб «Держпродспоживслужба» на базі RAVON R4 або 

«еквівалент»: 

Найменування технічної характеристики Вимоги замовника Пропозиція 

учасника 

Рік випуску не раніше 2020 року  

Об’єм двигуна, не менше см3 1485  

Потужність двигуна, кВт не менше 78,0  

Тип кузова седан  

Тип пального бензин  

Витрати палива 1л/100км 

(комбінований/змішаний цикл) 

до 8 л на 100 км  

Коробка передач механічна   

Кількість передач, не менше  5  

Об’єм паливного бака, не менше л.  46  

Об’єм багажника не менше 543 літри  

Колісна база не менше 2620 мм  

Кількість подушок безпеки не менше 1  

Гідропідсилювач керма обладнано  

Денні ходові вогні обладнано  

Задні протитуманні фари обладнано  

Антиблокувальна система гальм (ABS) обладнано  

Центральний замок обладнано  



Захист картера двигуна обладнано  

Аудіосистема з підтримкою радіо, Мр3,WMA, 

USB, AUX/IN 

обладнано  

Колір будь-який  

 

Інші вимоги:  

1. Гарантійний строк на Товар повинен складати не менше 3 років або не менше 100 тис.км. 

пробігу (в залежності, що настане раніше). 

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: 

- гарантійний лист щодо строку гарантії на Товар, порядку та умов виконання учасником 

гарантійних зобов’язань. Гарантійний лист щодо строку гарантії на Товар має містити строк 

гарантії на Товар; 

- гарантійний лист щодо дотримання технічних вимог предмету закупівлі (згідно з 

Додатком 3 до тендерної документації). 

- лист яким Учасник гарантує: 

 доставку товару до місця призначення; 

 поставку товару належної якості та укомплектованим; 

 надання замовнику документів, що підтверджують якість та безпеку товару. 

Якщо учасник не є виробником продукції, то повинен надати скановану копію 

документу, завіреного печаткою виробника, який підтверджує стосунки із виробником: 

– договір з виробником або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера, тощо або лист 

виробника про представництво його інтересів. 

 

Вимоги до спеціалізованого транспортного засобу «Держпродспоживслужба» 
1. Спеціалізовані транспортні засоби «Держпродспоживслужба» повинні бути обладнані: 

- переносним холодильником для перевезення біологічних препаратів та крові 

(автохолодильник об’єм 10 л); 

- термосумкою для перевезення термонестійких медичних препаратів та вакцин з 

холодоелементами (об’єм 6 л); 

- сумкою для ветеринарно-лікарських засобів, необхідних для надання невідкладної 

допомоги тваринам, що захворіли (об’єм 6 л); 

- сумкою з набором інструментів та лабораторно-діагностичних приладів, необхідних для 

розтину тварин, взяття матеріалу для проведення лабораторно-діагностичних досліджень (набір 

із 4 анатомічних ножів – 1 упаковка, ножиці – 1 штука, ножовка із нержавіючої сталі (дрібні зуби) 

– 1 штука. 

2. Холодильники, термосумки, сумки з інструментами та засобами повинні бути установлені 

в багажному відділенні та закріплені до елементів кузова за допомогою швидко рознімних 

запірних пристроїв, які повинні надійно фіксувати обладнання під час руху автомобіля. 

В багажному відділенні повинен бути роз’єм для підключення переносного холодильника. 

Установлене обладнання повинно бути в справному стані. 

3. На бокові поверхні кузова автомобіля можуть бути нанесені контрастувальні смуги, 

шириною від 100 до 250 мм (визначається з врахуванням форми та конфігурації зазначених 

поверхонь) з написом «Держпродспоживслужба». 

Разом з тим, зазначені вище смуги з написами повинні відповідати загальним вимогам ДСТУ 

3849-99.  

4. Автомобіль повинен бути новий (без пробігу) та не повинен знаходитись під заставою або 

під арештом. 

5. Наявність гарантійного СТО на території м. Луцька. 

6. Ціна товару вказується з урахуванням ПДВ та усіх необхідних податків, зборів та 

обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним 

законодавством України, а також витрат на транспортування предмету закупівлі до місця 

поставки, визначеного замовником. 



Легковий автомобіль HAVAL Jolion або «еквівалент»: 

 

Найменування технічної характеристики Вимоги замовника Пропозиція 

учасника 

Рік випуску не раніше 2020 року  

Об’єм двигуна, не менше см3 1497  

Потужність двигуна, кВт не менше 95  

Тип кузова універсал  

Тип пального бензин  

Витрати палива 1л/100км 

(комбінований/змішаний цикл) 

до 8 л на 100 км  

Коробка передач механічна   

Кількість передач, не менше  6  

Об’єм паливного бака, не менше, л.  50  

Об’єм багажника 337/1133 (при 

складених сидіннях) 

 

Колісна база не менше 2700 мм  

Кількість подушок безпеки не менше 2  

Електропідсилювач керма обладнано  

Денні ходові вогні обладнано  

Задні протитуманні фари обладнано  

Антиблокувальна система гальм (ABS+ЕВD) обладнано  

Центральний замок обладнано  

Захист картера двигуна обладнано  

Аудіосистема з підтримкою радіо, Мр3,WMA, 

USB, AUX/IN 

обладнано  

Круїз-контроль обладнано  

Система стабілізації автомобіля в русі обладнано  

Система утримання при старті на підйомі обладнано  

Кондиціонер  обладнано  

Задні датчики паркування обладнано  

Датчик тиску в шинах обладнано  

Датчик дощу  обладнано  

Колір будь-який  

 

Інші вимоги:  

1. Гарантійний строк на Товар повинен складати не менше 5 років або не менше 100 тис.км. 

пробігу (в залежності, що настане раніше). 

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: 



- гарантійний лист щодо строку гарантії на Товар, порядку та умов виконання учасником 

гарантійних зобов’язань. Гарантійний лист щодо строку гарантії на Товар має містити строк 

гарантії на Товар; 

- гарантійний лист щодо дотримання технічних вимог предмету закупівлі (згідно з 

Додатком 3 до тендерної документації). 

- лист, яким Учасник гарантує: 

 доставку товару до місця призначення; 

 поставку товару належної якості та укомплектованим; 

 надання замовнику документів, що підтверджують якість та безпеку товару. 

Якщо учасник не є виробником продукції, то повинен надати скановану копію 

документу, завіреного печаткою виробника, який підтверджує стосунки із виробником: 

– договір з виробником або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера, тощо або лист 

виробника про представництво його інтересів. 

2. Автомобіль повинен бути новий (без пробігу) та не повинен знаходитись під заставою або 

під арештом. 

2. Наявність гарантійного СТО на території м. Луцька. 

3. Ціна товару вказується з урахуванням ПДВ та усіх необхідних податків, зборів та 

обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним 

законодавством України, а також витрат на транспортування предмету закупівлі до місця 

поставки, визначеного замовником. 

 

Легковий автомобіль JAC JS2 або «еквівалент»: 

 

Найменування технічної характеристики Вимоги замовника Пропозиція 

учасника 

Рік випуску не раніше 2020 року  

Об’єм двигуна, не менше см3 1499  

Потужність двигуна (кВт) не менше 83  

Тип кузова хетчбек  

Тип пального бензин  

Витрати палива 1л/100км 

(комбінований/змішаний цикл) 

до 8 л на 100 км  

Коробка передач механічна   

Кількість передач, не менше  5  

Об’єм паливного бака, не менше, л.  40  

Об’єм багажника не менше 450 літри  

Колісна база не менше 2490 мм  

Кількість подушок безпеки не менше 2  

Підсилювач керма обладнано  

Денні ходові вогні обладнано  

Задні та передні протитуманні фари обладнано  

Антиблокувальна система гальм (ABS+ЕВD) обладнано  

Центральний замок обладнано  

Захист картера двигуна обладнано  



Аудіосистема з підтримкою радіо, Мр3,WMA, 

USB, AUX/IN 

обладнано  

Круїз-контроль обладнано  

Система стабілізації автомобіля в русі обладнано  

Система утримання при старті на підйомі обладнано  

Кондиціонер  обладнано  

Задні датчики паркування обладнано  

Колір будь-який  

Інші вимоги:  

1. Гарантійний строк на Товар повинен складати не менше 5 років або не менше 100 тис.км. 

пробігу (в залежності, що настане раніше). 

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: 

- гарантійний лист щодо строку гарантії на Товар, порядку та умов виконання учасником 

гарантійних зобов’язань. Гарантійний лист щодо строку гарантії на Товар має містити строк 

гарантії на Товар; 

- гарантійний лист щодо дотримання технічних вимог предмету закупівлі (згідно з 

Додатком 3 до тендерної документації). 

- лист, яким Учасник гарантує: 

 доставку товару до місця призначення; 

 поставку товару належної якості та укомплектованим; 

 надання замовнику документів, що підтверджують якість та безпеку товару. 

Якщо учасник не є виробником продукції, то повинен надати скановану копію 

документу, завіреного печаткою виробника, який підтверджує стосунки із виробником: 

– договір з виробником або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера, тощо або лист 

виробника про представництво його інтересів. 

2. Автомобіль повинен бути новий (без пробігу) та не повинен знаходитись під заставою або 

під арештом. 

4. Наявність гарантійного СТО на території м. Луцька. 

5. Ціна товару вказується з урахуванням ПДВ та усіх необхідних податків, зборів та 

обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним 

законодавством України, а також витрат на транспортування предмету закупівлі до місця 

поставки, визначеного замовником. 

 

Місце поставки предмета закупівлі: 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10. 

 

Строк поставки предмета закупівлі: до 15 листопада 2021 року.  

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі, тендерним комітетом, 

враховувалась інформація про ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, 

в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідного товару, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках та в електронній системі закупівель. 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 937 900,00 грн., з ПДВ. 
 


