Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах
закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, його категорія:
Замовник: Дніпровський міський центр соціальних служб
Код ЄДРПОУ: 21945667
2. 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 і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності):
Предмет закупівлі: Транспортні квитки – за кодом CPV за ДК 021:2015 –
34980000-0 – ( проїзні місячні квитки)
Місце поставки: за адресою Постачальника м. Дніпро,вул. Новосільна ,21
3.Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-10-01-009521-b
4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Найменування
Трамвай - тролейбус

Кількість
шт
90

Загальна характеристика та актуальність завдання (проекту):
Згідно пункту 2 частини 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо роботи,
товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним
суб’єктом господарювання (у тому числі за відсутністю конкуренції з технічних
причин)», закупівля проводиться шляхом проведення переговорної процедури.
Мета проведення закупівлі:
Відповідно до статті 11 Закону України «Про соціальні послуги» особи,ща надають
соціальні послуги,мають право забезпечення велосипедами і проїзними квитками або
виплату грошової компенсації за їх придбання.
Розміру бюджетного призначення складає – 49500 грн, з ПДВ (сорок дев’ять тисяч пятьсот
гривень) грн. 00 коп. з ПДВ.
Очікувана вартість становить –12 600 грн, з ПДВ сорок дев’ять тисяч пятьсот гривень) грн.
00 коп. з ПДВ.
Згідно ст. 1 Закону України «Про міський електричний транспорт» замовники
транспортних послуг (замовники) – місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування та/або уповноважені ними юридичні особи, які замовляють транспортні
послуги.
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Комунальне підприємство «Дніпровський Електротранспорт» Дніпровської
міської ради – є єдиним підприємством створеним Дніпровською міською радою, згідно
Статуту, та основного виду діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського
та приміського сполучення (основний), ЄДРПОУ – 32616520, для надання послуг з
перевезення міським електротранспортом ради, у тому числі з технічних причин є
власником мереж та транспорту у місті Дніпро.
Відкриті дані:
- https://dniprorada.gov.ua/uk/page/departament-transportu-ta-transportnoi-infrastrukturidniprovskoi-miskoi-radi
- https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result.
Посилання
па
процедуру
закупівлі
в
електронній
https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2021-10-01-009521-b

.

системі

закупівель:

