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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі:  «Нерегулярні пасажирські перевезення» 
( ДК 021:2015:  60140000-1 - Нерегулярні пасажирські перевезення). 

 

UA-2022-04-06-001656-c 

 

Очікувана вартість закупівлі: 180 000,00 грн з ПДВ 
 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

У зв’язку з невиправданою військовою  агресією рф проти України і введенням 

військового стану з 24 лютого 2022року  Закупівля оголошена 21 лютого 2022 року за 

ідентифікаторм UA-2022-02-21-012668-b  не відбулася. Потреба залишилася і відповідно 

було прийнято рішення оголосити повторно закупівлю. Закупівля здійснюється відповідно 

до Комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації та фінансовому 

забезпеченню мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову 

військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2022 рік в межах України, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 25 листопада 2021року № 1945-21-VIIІ. 

Послуги щодо перевезення мають надаватися з дотриманням вимог Закону України "Про 

автомобільний транспорт" (2344-III), Закону України «Про дорожній рух» (3353-XII), Правил 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, тощо. 

Загальна кількість пробігу протягом року – 7 200 км (в міру потреби та згідно заявок 

Замовника). 

Вимоги для надання послуг: 

1. Послуги щодо перевезення мають надаватися з дотриманням вимог Закону України 

"Про автомобільний транспорт" (2344-III), Закону України «Про дорожній рух» (3353-XII), 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. 

2. Перевезення мають надаватись по місту та в межах території України. 

3. Надавати  транспортний засіб з водієм у вихідні і святкові дні за вимогою замовника; 

Вимоги до автомобільного транспорту: 

1. Організація та проведення щодобового контролю технічного стану автомобілів перед 

початком роботи, а саме: 

- шиномонтаж транспортного засобу; 

- щоденний передрейсовий технічний огляд транспортного засобу; 

- технічними рідинами в залежності від умов експлуатації; 

- обов’язковою  комплектацією транспортного засобу згідно з правилами дорожнього 

руху. 

- заміну транспортного засобу у разі виникнення його технічної несправності. 

2. Транспортний засіб повинен бути міжміського сполучення. 

3. Надати в необхідній кількості технічно справні транспортні засоби (автобуси), 

призначені їх виробником для перевезення пасажирів та їх багажу, сертифіковані 

відповідного типу, що відповідають параметрам комфортності для експлуатації на 

зазначених маршрутах, а саме: 

- не менше 2 автобусів з кількістю пасажирських місць в автобусі від 18; 

- не менше 2 автобусів з кількістю пасажирських місць в автобусі від 30; 

- комфортні; 

- м’які сидіння; 

- система термоізоляції в салонах; 

- підігрів салону; 

- можливість доступу свіжого повітря; 
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- наявність аварійного виходу; 

- сидіння надійно вбудовані та не мають технічних ушкоджень. 

4. Забезпечення своєчасності подачі в належному технічному та санітарному стані 

необхідної кількості автомобільних транспортних засобів. 

5. Забезпечувати заміну автобусів, у разі виникнення їх технічної несправності. 

Вимоги до водіїв: 

1. Водії повинні допускатися до роботи за умови: 

- відсутності за результатами медичного огляду, протипоказань за станом здоров’я. 

- проходження періодичного навчання з надання першої домедичної допомоги 

потерпілим в наслідок дорожньо-транспортних пригод; 

2. Мати посвідчення на право керування автомобільними транспортними засобами 

відповідної категорії національного або міжнародного зразку; 

3. Допускати до перевезень досвідчених водіїв, які мають стаж керування транспортним 

засобом не менше як 3 роки. 

4. Діюча довідка про проходження обов’язкового медичного огляду. 

5. Уразі якщо протяжність маршруту руху перевищує 500 км. автомобільний перевізник 

направляти у рейс двох водіїв. 

Закупівля здійснюється на очікувану вартість згідно з потребою на 2022 рік, відповідно 

обсяги закупівлі можуть бути зменшені з урахуванням фактичного розміру фінансування 

Замовника та виробничих потреб. 

Організатор - перевізник, який здійснює перевезення пасажирів та забезпечує 

 ( Постанова МОЗ № 23 від 21.05.2020 року): 

• проведення вологого прибирання у салоні транспортного  з  використанням миючих 

та дезінфікуючих засобів, у тому числі місць контакту рук пасажирів (поручні, місця 

сидіння, тощо) перед кожним рейсом; 

• водіїв засобами індивідуального захисту (респіраторами (без клапану) або медичними 

масками); 

• щоденний контроль за станом здоров'я водіїв та проведення температурного 

скринінгу до початку робочої зміни; 

• не допуск до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби або підвищеною 

температурою тіла понад 37,2 °C; 

• вхід до салону автотранспорту при наявності засобів індивідуального захисту 

(респіратора або захисної маски); 

• перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для сидіння. 

• перевізник несе повну відповідальність, передбачену чинним законодавством, за 

безпеку пасажирів під час їх перевезення по маршруту. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

При розрахунку очікуваної вартості закупівлі Замовник керувався Наказом 

Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі" та  відповідно до положень Закону України "Про 

публічні закупівлі".  Використовуючи метод визначення очікуваної вартості при моніторингу 

ринкових цін. 
Вартість закупівлі врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного 

призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби цього типу товару та визначений у 

кошторисі на 2022 рік Закупівля оголошена на 180 000,00 грн.  
 

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 

 

 


