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Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення його очікуваної вартості закупівлі  

 

1. Найменування замовника: Дніпровський міський центр соціальних 

служб; 

2. Місцезнаходження замовника: 49054, Україна, Дніпропетровська 

область,  м. Дніпро, вулиця Новосільна, будинок 21;  

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 

21945667; 

4. Категорія замовника: Юридичні особи, які забезпечують потреби 

держави або територіальної громади, згідно п. 1., ч. 4., ст. 2 Закону України 

«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (зі змінами та доповненнями); 

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) 

(за наявності): ДК 021:2015: Послуги з обслуговування автомобільним 

транспортом для надання соціальної послуги кризового та екстреного 

втручання, 60170000-0, Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм 

(за номенклатурною позицією - 60171000-7 Прокат легкових автомобілів із 

водієм), за ДК 021:2015; 

6. Обсяг, місце та строк надання послуг, умови оплати: 1 послуга, відділи 

соціальної роботи ДМЦСС, які розташовані за адресами: м. Дніпро, 

вул. Новосільна, 21, вул. Михайла Грушевського, 70, вул. Новоорловська, 2, 

проспект Сергія Нігояна, 3, площа Шевченка, 7, вул. 20-річчя Перемоги, 15, 

вул. Кожем’яки, 11, до 31 грудня 2023 року, оплата після події: надання 

послуг; тип оплати: післяплата; період (днів): 90; тип днів: робочі; розмір 

оплати, %: 100. 

7. Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями. Ідентифікатор закупівлі 
UA-2023-01-20-009529-a Закупівля на prozorro.gov.ua 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-20-009529-a


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Надання послуг має здійснюватися автомобілями, що відповідають 

наступним вимогам: 

 

1. Загальні вимоги 

 

Інформація про необхідні технічні, якісні характеристики предмета 

закупівлі: 

 

Дані технічні вимоги є невід’ємною складовою пропозиції. 

Автомобілі використовуються за графіком:  

орієнтований пробіг – 22 000 км, середня кількість робочих днів – 110, 

орієнтовна кількість робочих годин – 880 год 

 

Тип транспортного засобу марка, модель та державний номерний 

знак транспортного засобу 

Тип кузова – седан, хетчбек, ліфтбек, універсал або мікроавтобус; 

Рік випуску – не раніше 2005 року;  

Не менше 5 сидячих місць з водієм; 

Об’єм двигуна не менше 1500 куб. см; 

Підвищений рівень безпеки, дві або більше подушок безпеки; 

усі гальма – дискові; 

Клімат контроль чи/або кондиціонер; 

Електросклопідіймачі; 

Примітка  

* Невід'ємна умова: Забезпечити автомобільним транспортом Замовника. 

У разі необхідності на вимогу замовника (за окремим замовленням) – виїзд у 

вихідні та святкові дні. 

Подача автомобільного транспорту здійснюється відповідно до заявок 

Замовника в письмовому або телефонному вигляді, не пізніше ніж о 9.00 або в 

інший час. 

Місце: відділи соціальної роботи ДМЦСС, які розташовані за адресами: 

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро: 

вул. Новосільна, 21; 

вул. Михайла Грушевського, 70; 

вул. Новоорловська, 2; 

проспект Сергія Нігояна, 3; 

площа Шевченка, 7; 

вул. 20-річчя Перемоги, 15; 

вул. Кожем’яки, 11. 

 



2.Технічний потенціал учасника: 

 автомобілі повинні бути технічно-справними, підготовленими до 

експлуатації. Обов’язкова наявність пасків безпеки, аптечки та вогнегасника, 

знаку аварійної зупинки, буксирувального троса, домкрата тощо; 

 під час надання послуг не дозволяється облаштування транспортних 

засобів (повністю або частково) з відтворенням будь-яких ознак таксі та 

реклами;  

 витрати на паливо-мастильні матеріали, заміну гуми, миття автомобіля 

і чищення салону, поточне обслуговування та ремонт автомобіля здійснюється 

за рахунок учасника; 

 постійний зв'язок з водіями транспортних засобів;  

 подачу транспортних засобів Замовнику відповідно до вимоги (заявці) 

в письмовому або телефонному вигляді (своєчасне подання автомобільного 

транспорту до всіх пунктів дислокації відділів соціальної роботи ДМЦСС, 

вказаних Замовником у заявці (-ках); 

 у разі відсутності та/або неможливості подання на виконання Заявки 

по технічним причинам транспортних засобів, забезпечити заміну транспортних 

засобів, що відповідають технічним властивостям, попередивши Замовника про 

таку заміну; 

 забезпечення відповідно до ліцензійних умов, які обов’язкові щодо 

провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, наявності 

матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, 

або договорів із суб’єктами господарювання, що надають послуги з виконання 

таких операцій (проходження водіями періодичних та щозмінних медичних 

оглядів з дотриманням вимог, про проведення перевірки технічного стану та 

обов’язкового технічного контролю, технічних оглядів та ремонту 

транспортних засобів тощо). Для підтвердження можливості виконання 

ліцензійних вимог учасник надає копії вищезазначених договорів. 

 

Учасник та водії, які допускаються до перевезень, повинні мати та 

дотримуватися: 

 посвідчення на право керування автомобільними транспортними 

засобами відповідної категорії національного або міжнародного зразку, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.1992 № 47 

«Про затвердження зразків свідоцтва про реєстрацію машини, талона 

тимчасового обліку машини, свідоцтва про реєстрацію великотоннажного 

транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, 

технічного талона транспортного засобу Збройних Сил, бланків та технічного 

опису бланків технічного талона транспортного засобу Національної гвардії, 

Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту» (зі змінами); 



 реєстраційний документ на транспортний засіб: свідоцтво про 

реєстрацію транспортного засобу на власний транспортний засіб, або 

тимчасовий реєстраційний талон на орендований транспортний засіб, та 

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, до якого він виданий, 

оформлені відповідними органами Міністерства внутрішніх справ, що 

відповідають за безпеку руху, оформлене відповідно до «Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також 

самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх 

типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших 

прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», затверджених 

Постановою КМУ від 07.09.98 № 1388 зі змінами; 

 чинний страховий поліс (страховий сертифікат «Зелена картка») про 

укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів або чинний 

внутрішній електронний договір зазначеного виду обов’язкового страхування у 

візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії), 

відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в єдиній 

централізованій базі даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове 

бюро України. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі 

відповідні підтвердні документи (посвідчення) відповідно до Закону України 

«Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів» від 01.07.2004 № 1961-IV; 

 дотримуватися етики поведінки, сумлінно виконувати свої обов’язки, 

поважно ставитися до громадян, керівників, співробітників, отримувачів послуг; 

 вільно орієнтуватись у межах міста Дніпра. 
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