
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВНУТРІШНЬОЇ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Сгарокозацька, 406, м. Дніпро, 49000, тел. +380567780344, tenderutv@gmail.com

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі
(Постанова КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

. .. (зі змінами))

код ДК 021:2015: (СРУ): 60140000-1: Нерегулярні пасажирські перевезення (Послуги з 
обслуговування автомобільним транспортом для організації соціального заходу «Університет

третього віку»)

https://prozorro.gov.ua/tender/ ІІА-2022-10-12-004380-а

1. Найменування замовника: Департамент з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради;

2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро 
проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000;

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осій, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 40871476;

4. Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган;

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК
021:2015: (СРУ): 60140000-1: Нерегулярні пасажирські перевезення (Послуги з 
обслуговування автомобільним транспортом для організації соціального заходу 
«Університет третього віку»);

6. Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 
послуга;49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро;

7. Вид закупівлі: Спрощена закупівля. Ідентифікатор закупівлі иА-2022-10-12-004380-а.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: до 21 листопада 2022 року. Інформація про необхідні технічні, 
якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначена у Додатку 2 до Тендерної 
документації, затвердженої рішенням уповноваженої особи від 12 жовтня 2022 року № 
10/12-10

Технічні вимоги (якісні та кількісні) до предмета закупівлі

код ДК 021:2015: (СРУ): 60140000-1: Нерегулярні пасажирські перевезення (Послуги з 
обслуговування автомобільним транспортом для організації соціального заходу «Університет

третього віку»)

Якісні вимоги до надання послуги з обслуговування автомобільним транспортом

Послуги з обслуговування автомобільним транспортом для організації соціального заходу 
«Університет третього віку» (далі -  СЗ «УТВ») повинні відповідати чинним нормативно-правовим 
актам України, які регламентують діяльність у цій сфері.

Заходи з охорони праці, техніки безпеки та охорони довкілля під час надання послуг 
покладаються на виконавця та на його субпідрядників (у разі залучення). Оформлення цих заходів.
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контроль за їх дотриманням здійснюється виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

Терміни надання послуги: до 21.11.2022 року. У разі продовження строку дії воєнного стану 
в Україні термін надання послуг може бути продовжений, але не більше ніж до 31.12.2022 року.

Місце надання послуг: Дніпропетровська область, м. Дніпро

Технічне забезпечення транспортних послуг

Виконавець повинен забезпечити за попереднім погодженням з Замовником часу та дати: 
Надання послуги з обслуговування автомобільним транспортом, яке повинно здійснюватися 

легковим автомобілем (класу не нижче В) та/або мікроавтобусом для організаторів заходу з 
розв'язання організаційних питань, для здійснення організаційно - розпорядчих та контролюючих 
дій при наданні інформаційних послуг СЗ «УТВ» - не більше 20 годин послуг.

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за Договором про закупівлю з 
урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не 
врахована учасником вартість окремих послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх 
виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції, за результатами 
проведеного аукціону. Загальна вартість пропозиції (ціна тендерної пропозиції) і всі інші ціни 
повинні бути чітко та остаточно визначені.

Учасник може використовувати власні або орендовані легкові автомобілі та/або 
мікроавтобуси та автобуси (далі -  транспортні засоби) відповідно до їх призначення.

Транспортний засіб повинен бути в задовільному технічному та санітарному стані. Паління 
водієм в транспортному засобі під час та безпосередньо перед перевезенням пасажирів 
заборонено.

Учасник повинен допускати до перевезень транспортні засоби та водіїв відповідно до 
чинного законодавства України.

У разі неможливості надати транспортні послуги, узгодженим із Замовником транспортним 
засобом учасник зобов’язаний забезпечити роботу іншого транспортного засобу з подібними 
технічними характеристиками, вартість послуг якого не перевищуватиме вартості аналогічних 
послуг раніше визначеного транспортного засобу.

Режим роботи автотранспорту: поїздки по місту орієнтовно з 9:00 до 18:00, не більше 100 км 
на добу. Даний режим може змінюватись за погодженням Учасника із Замовником. Мінімальне 
замовлення -  2 години послуги.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення передбачено Департаменту з питань місцевого 
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради згідно 
Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку 
та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки, затвердженою 
рішенням Дніпровської міської ради від 23.09.2020 року № 20/61, зі змінами. 
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі 10 000.00 грн. ( десять тисяч грн. 00 коп.). 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну



політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, 
методом порівняння ринкових цін, отриманих шляхом пошуку, збору та аналізу 
загальнодоступної інформації про ціну товарів та послуг, що містяться в мережі Інтернет у 
відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної 
продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, 
прас-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro.gov.ua» та на аналогічних 
торгівельних майданчиках, інформацію, отриману шляхом проведення попередніх 
ринкових консультацій також враховуються ціни попередніх власних закупівель замовника 
аналогічних/ідентичних товарів/послуг, ціни відповідних закупівель минулих періодів, 
інформація про які міститься в електронній системі закупівель Ргогогго з урахуванням 
індексу інфляції, які приведені до єдиних умов.

12 жовтня 2022 року Олександр БОДРИЧЕНКО

'овноважена особа


