
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі: Послуги спеціальною (будівельною) технікою з оператором 2023 рік 

 

ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт 

 

Очікувана вартість закупівлі: 9 999 373,00 грн (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять тисяч триста сімдесят три гривні нуль копійок), 

з ПДВ 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

Відповідно до Службової записки вх. № 59/19-29 від 06 грудня 2022 року про 

проведення закупівлі послуг спеціальною (будівельною) технікою з оператором на 2023 рік 

відповідно до  Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2023 рік в новій редакції, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради №                      від                   2022 року оголошено закупівлю UA-2022-12-13-

020942-a. 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби, обрахованої 

Замовником на основі фактичного використання та обсягу фінансування, відповідно до 

попереднього періоду запиту військових формувань України, згідно чинного законодавства. 

Спеціальна (будівельна) техніка з оператором використовуватиметься, відповідно до завдань 

за потребою військових. У зв’язку з невиправданою агресією росії проти України. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовані виконавчим 

комітетом  Білоцерківської міської ради та обґрунтовані наступним: 
 

№ 

п/п 

Найменування послуги Одиниця 

виміру 

Кількість 

Чергування механізмів 

1. Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т маш.год 870 

2. Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 40 т маш.год 870 

3. Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т маш.год 870 

4. Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість 

ковша 1,25 м3 

маш.год 870 

5. Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, 

місткість ковша 0,25 м3 

маш.год 870 

6. Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, 

місткість ковша 0,65 м3 

маш.год 870 

7. Маніпулятори, вантажопідйомність 12 т маш.год 870 

8. Маніпулятор, вантажопідйомність 15 т маш.год 870 

9. Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 20 т маш.год 315 

10. Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 40 т маш.год 315 

11. Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 30 т маш.год 630 

Робота механізмів 

1. Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т маш.год 630 



2. Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 40 т маш.год 630 

3. Маніпулятори, вантажопідйомність 12 т маш.год 620 

4. Маніпулятор, вантажопідйомність 15 т маш.год 620 

5. Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість 

ковша 1,25 м3 

маш.год 420 

6. Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, 

місткість ковша 0,25 м3 

маш.год 420 

7. Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, 

місткість ковша 0,65 м3 

маш.год 425 

8. Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 20 т маш.год 165 

9. Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 40 т маш.год 165 

10. Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 30 т  маш.год 330 

11. Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 

технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т 

маш.год 630 

12. Автомобіль навантажувач максимальною вантажопідйомністю 4,1 т маш.год 320 

13. Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т маш.год 650 

14. Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 30 т маш.год 320 

15. Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 40 т маш.год 320 

16. Автомобіль-фургон, вантажопідйомність 2 т маш.год 300 

17. Автомобіль-фургон, вантажопідйомність 5 т маш.год 300 

18. Автогідропідіймач, висота підйому 18 м маш.год 560 

19. Бульдозери, потужністю 79 кВт (108 к.с.) маш.год 300 

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, виходячи зі специфіки предмета 

закупівлі, дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, 

запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення, що закріплені у  Постанові Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового 

режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та з дотриманням чинного 

законодавства в цілому. 

У місцях, де технічне завдання містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що 

характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце 

походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». 

У місцях, де міститься посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні 

позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими 

міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними 

еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та 

правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного 

посилання додається вираз «або еквівалент». 

Учасник визначає ціни на роботи/послуги, які він пропонує надати з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що 

сплачуються або мають бути сплачені. 

Ціна пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення та надати роботи/послуги, 

передбачені в технічному завданні замовника.      

Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів надання робот/послуг 

на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання зазначених послуг 

по об’єкту замовлення та поточних цін на них.  

В ціні пропозиції, за яким учасник бажає взяти участь, визначається вартість усіх  запропонованих до надання послуг.  

Не врахована учасником вартість окремих робіт/послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання 

вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції. 

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог технічного завдання щодо термінів закінчення надання послуг, 

технології надання послуг, використання конкретних матеріалів, якості послуг, а також з дотриманням діючих норм і 

правил експлуатації техніки і безпечних умов праці. 

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  

Ціна тендерної пропозиції вказується з ПДВ (стосується Учасників, які є платниками ПДВ).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_12


Учасники подають свої пропозиції з урахуванням послуг, які Учасник планує передати до виконання субпідрядним 

організаціям. 

На підтвердження наявності документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного* договору в складі 

пропозиції Учасник надає інформаційну довідку в довільній формі про виконання аналогічного* договору, з інформацією 

про найменування контрагента з яким було укладено договір, предмет цього договору та контактну особу з якою можна 

буде зв’язатись для можливого уточнення. Учасником у складі тендерної пропозиції надаються скан - копія аналогічного 

договору, зазначений в довідці, відгук від контрагента на виконання умов Договору, зазначеного в довідці з інформацією 

про які замовник може самостійно перевірити (тобто такі, які знаходяться у вільному доступі в мережі Інтернет на веб-

порталі з питань публічних закупівель). Надати у складі пропозиції до аналогічного договору скан-копії  документів, що 

підтверджують виконання договору.  
* Під аналогічним розуміється договір, які відповідно до умов цієї тендерної документації є договір послуг/робіт спеціальною 

(будівельною) технікою з оператором чи відповідно до ДК 021:2015:45520000-8 - Прокат обладнання з оператором для виконання земляних 
робіт. 

** Якщо протягом дії договору до нього вносились зміни в частині суми договору, в довідці зазначається інформація щодо остаточної 
суми/ціни договору. 

Замовник не приймає до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, 

визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. 

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 порівняння ринкових цін та на підставі 

закупівельних цін попередніх періодів, враховуючи Програму заходів національного 

спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради та бюджет на 2023 рік. 

1. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-07-004947-a 
Послуги спеціальною (будівельною) технікою з оператором 

Договір на суму: 3 404 307,00 грн з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" 

 
2. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-01-006019-a 

Послуги спеціальною (будівельною) технікою з оператором 
Договір на суму: 5 000 054,50 грн з ТОВ "БЦ СПЕЦТРАНС" 
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Вартість закупівлі складається з усіх витрат Виконавця для належного виконання своїх 

обов’язків. Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у 

послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2023 рік.  

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 


