
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4
1
 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне 

використання державних коштів" (зі змінами)) 

 

Назва предмета закупівлі: Легковий пасажирський автомобіль загального призначення (для 

мобільної бригади) на базі Renault Trafic (або еквівалент) (код згідно ДК 021:2015 34110000-1 – 

Легкові автомобілі). 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-30-002395-c 
 

Процедура закупівлі: відкриті торги (на підставі розділу IV Закону України "Про публічні 

закупівлі"). 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника з метою 

організації роботи мобільної бригади Комунального закладу "Кропивницький міський притулок 

для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" 

Кропивницької міської ради розташованого за адресою: вул. Олени Теліги 75-г, в                           

м. Кропивницькому, органом управління якого є департамент соціальної політики Кропивницької 

міської ради. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація та комплектація, викладені у додатку 3 до 

Тендерної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета 

закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або 

тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі "або 

еквівалент". 

 

Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення предмета 

закупівлі: очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням потреби замовника та 

відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року  

№ 275, а саме проведений моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу 

загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі 

Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних 

каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», тощо. Очікувана вартість та розмір 

бюджетного призначення складає 1 500 000,00 гривень (один мільйон п’ятсот тисяч гривень        

00 копійок), видатки передбачені відповідно до Постанови КМУ від 21.04.2021 року № 398 та 

Розпорядження КМУ від 30.06.2021 року № 696-р. 

 


