
Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі UA-2021-

11-18-004864-a 

Автомобіль спеціалізований призначений для перевезення осіб з 

обмеженою мобільністю (користувачів інвалідними візками), обладнаний 

складною алюмінієвою рампою та спеціальним кріпленням (код за ДК 

021:2015-34110000-1 Легкові автомобілі) 

Підстава для публікації обґрунтування: 

Оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами). 

Мета проведення закупівлі: 

На базі Міського центру соціальної допомоги створено відділення щодо надання 

транспортних послуг «Соціальне таксі», цільовим призначенням якого є забезпечення 

безкоштовного перевезення осіб з інвалідністю шляхом надання їм спеціалізованих 

послуг з транспортування, з метою забезпечення їх участі у суспільному житті, 

відновлення їх соціальної активності та здобуття ними комунікаційних зав’язків.  

 Надання транспортної соціальної послуги полягає у перевезенні осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, а саме особам з інвалідністю 1 та 2 груп з 

захворюванням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, 

особам з порушенням органів зору, які мають 1 групу інвалідності, також  діти з 

інвалідністю , мають захворювання органів опорно-рухового апарату, які не можуть 

самостійно пересуватись, які пересуваються за допомогою милиць або інвалідного 

візку. Транспортні соціальні послуги  надаються особам  які за реєстрацією є 

мешканцями міста Дніпра.  

 Перевезення отримувачів транспортної послуги «Соціальне таксі», відбувається 

в межах адміністративно-територіальної одиниці до/з : лікувально-профілактичних, 

санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів, закладів, що надають 

соціальні послуги, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень, центрів 

правової допомоги, центрів надання адміністративних послуг, інших закладів 

соціальної сфери, структурних підрозділів місцевих органів виконавчих органів 

влади та органів місцевих органів самоврядування, суду, авто-, залізничних вокзалів, 

аеропорту.  

Транспортні послуги «Соціальне таксі» має напрочуд важливе значення для 

громади, адже дозволяє значно поліпшити умови життя осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, за останній рік значно збільшилась кількість звернень для надання 

послуг безкоштовного перевезення, проте задовольнити їх наявними транспортними 

засобами не має можливості, необхідне розширення автопарку. 

Замовник: Міський центр соціальної допомоги  

Код ЄДРПОУ: 25542943 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-18-004864-a 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у 

відповідному додатку до тендерної документації. 

Розмір бюджетного призначення складає – 1 200 000,00 (один мільйон двісті 

тисяч  грн.00 коп.) з ПДВ . 



Очікувана вартість становить 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч  грн.00 коп.) 

з ПДВ . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі 

затвердженої центральним органом влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно наказу МІНІСТЕРСТВА 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ від 18.02.2020 р. № 275, із змінами шляхом моніторингу комерційних 

пропозицій у сфері зазначених послуг, інтернет ресурсів. 

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-18-004864-a 

 

 

 

 

 
 

 

 


