
 

 

 

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  

«ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР  

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)»  

вул. Панікахи, 95, м. Дніпро, 49041, тел. (050) 324-26-03 

e-mail:  shevtz.dnepr@ gmail.com ,  код ЄДРПОУ 42920331 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016               

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) 

1. Найменування замовника: Комунальна установа «Дніпровський 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Дніпровської міської ради. 

2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 

ЄДРПОУ 42920331. 

3. Місцезнаходження замовника: 49041, Україна, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, вул. Панікахи, 95. 

4. Категорія замовника: розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня. 

5. Назва предмету закупівлі: Поточний ремонт та технічне обслуговування 

автомобіля ВАЗ 210930, АЕ 7682 ОK. 

6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі:                              

ДК 021:2015: 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання». 

7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга. 

8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

СТО Виконавця розташовано у місті Дніпро. 

9. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги,  

UA-2022-10-06-011399-a. 

10. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета 

закупівлі: визначена на підставі Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 

«Про Затвердження Примірної Методики Визначення Очікуваної Вартості 

Предмета Закупівлі» та з проведенням моніторингу цін, шляхом пошуку, 

збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в 

мережі інтернет у відкритому доступі.  
Очікувана вартість послуги 900,00 грн. 

11. Розмір бюджетного призначення: згідно кошторисного призначення.  

12. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: : відповідно до наявної потреби замовника в поточному ремонті 

та технічному обслуговуванні автомобіля. Послуги з технічного 
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обслуговування і ремонту транспортних засобів Замовника повинні 

відповідати вимогам Законів України «Про дорожній рух», «Про 

автомобільний транспорт», «Про захист прав споживачів», «Правил надання 

послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних 

засобів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 

28.11.2014 р. № 615 «Про затвердження Правил надання послуг з технічного 

обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», порядку їх 

проведення, затвердженого наказом Міністерства транспорту України         

від 30.03.1998 р № 102 «Про затвердження Положення про технічне 

обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту» 


