
оБrрунтувАння
техЕiчних та якiсних характеристикзакупiвлi легкового автоу:_9т::|"змiру бюджетного

призначення, очiкуваноi варто cTi прелмета з акупlвл1

(опршлюонюеmься на вuконання посmановu кму ]w 710 Bid ]1,]0,2016 кпро ефекmuвне

'uu*орur*оння 
d ержавнuх Kolami в > (з i злtiн амu) )

Найменування, мiсцезнаход}кеЕня та iдентифiкацiйний код замовника в €диному

державному peccTpi юридичних осiб, фiзичнйх осiб _ цiдприсмuiв та громадських

формувань, його категорiя:

.Щубенська MicbKa РаДаl 35600 PiBHeHcbKa область м,Щубно вул, Замкова,4 , €дрпоу

053910б3.

назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним словником та

назвИ вiдповЦНих класИфiкаторiВ предмета закупiвлi й частин предмета закупiвлi

(лотiв) (за наявностi): Легковий автомоЪiо" Skoda Superb STYLE 2,0 (або eKBiBa,lteHT)

(дк 021 :2015 - з4110000-1 кЛегковi автомобiлi>)

Вud процеdурu закупiвлi:Вidкрumi mор?u ,idенmuфiкаmор закупiвлi:rJА-2022-02-18-002302,а

М еmа пр о в е dення з atE пiвлi :

Щубенська MicbKa рада -орган мiсцевого самоврядування ,що представJUIс спiльнi iнтереси

територiальноi громади мiЪта у межах повноважень визначеrr"* коrr"rитуuiсю УкраiЪи,дiе на

пiдставi ЗаконУ У;р;" "Про мiсuеве самоврядування в YKpaTHi",

На баланСi .Щубенськоi MicbKoT ради рахУетьсЯ один сJryЖбовиЙ автомобiль Skoda Superb

2005 року випуску, придбаний у )ооВ роцi i один оренооuu"li_ла_втомобiль, Протягом

ocTaHHix п'яти poKiB проводитьa" поrо,r*r"й, капiтальний ремонт та технiчне обслryговрання

автомобiля, на якi затрачаються не малi кошти, вiдповiдно i норма витрат палива становить

8,9 л/100Км. Придбання нового автомобiля дозволить зменIIIити споживанIuI бензину i

вiдловiдно будуть зменшенi витрати на технiчне обчлуговуванЕя, забезпечить високий

piBeHb безпеки, надiйнiсть та технологiчнiсть,

Протягом 20Og-2O22 року транспортнi засоби не придбавалися.

необхiднiсть закупiвлi безшосередньо автомобiля

|обоr" органу мiсцевого самоврядування, поiздки
Skoda Superb пов'язана з особливостями

на вiдда_rrенi вiдстанi, за кордон, високий

piBeHb безпеки' 
",-^отцпТ IтяqRи п i, Замовник, насамперед, керувався

При визначенi конкретноi назви ltредмету закупlвлl:..i**y"]lj;_::;;;;ы;;;;;
необхiдними технiчними характaр".rrпurи iовару,двтомобiль повинен споживати невелику

кiлькiсть паJIива ,бути не вибагли"", " 
boannyuruuii Та СТiЙКИМ ДО ЗОВНiШНiХ ЧИННИКiВ ЗНОСУ'

отже для дотримання шринчипiв закону ,а саме максимальноi eKoHoMii Та ефеКТТ_YIjl

зважаючи на видiленi кошти ,urou""noM, було прийнято рiшення провести закупlвлю

легкового автомобiля iз зазначеними характеристиками, згiдно таблицi,

Очiкувана BapTicTb та обrрунтувапня очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi:

1215000 грн. 00 коп. визначення очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi ,оlй,"л:::,:.u

результатом проведення монiтори"гу цiн шлltхом попrуку, збору та анаJпзу

загальнодоступноi iнформачii про цirrи, що мiстяться в МеРеЖi IHTe1l1T_'_:io:l"::,Y]

доступi ,спецiалiзованих торгових майданчиках ,в елекц)онних каталогах в т,ч, на.саит1

постачаJIьника Skoda-rivne.com.,B елекц)оннiй системi защтriвепь ProZorTo ,отриман1 при

запитi комерчiйН;;;";;.;цiй, U резулЪrаri чого встаНовлена очiкувана BapTicTb ПРеД]vIеТУ

.unyrri"oi , тЁхнiчнi та якiснi характеристики предмету закупiвлi,

Нормативно-правове реryлюванпя,



Щоб описати ocIloBHi складовi проuелури придбання автомобiля для службових

Б.*, мiсцевого сЕII,1оврядування та його посадових осiб,було tIроведено

законодавтмх та 1нших нормативно- правових aKTi , що Ti врегульовують,

Базовим закоЕом с закон о. Про мiсцеве са}4оврядраннrI в Украiнi".Органи мiсцевого

самоврядуванЕя е юридиtlн"r" оaьбurи i надiляються ЗаконаI\dи власними повноваженнями,в

яких дiюТь самостiйно i несРь вiдповiДальнiстЬ за своЮ дiяпьнiсть вiдповiдно до закоЕу

(частина 1 ст.16 Закону Украни 'ОПро мiсцеве самоврядуван"1 :,:::?*i"),a 
матерiальною i

фiнансовою основою мiсцевого самоврядуванIUI е рухоме i нерухоме мйно (ч,3 ст,16

закону).ще означае,що Щубенська Micbka рада як Орган мiсцевого самоврядування та як

юридична о"обu *о*Ё придбатИ У комунаJIьну власнiсть транспортнi засоби дJUI

обслуговуванЕя власного апарату,

Технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до потреб

замовниКа (длЯ виконанпя функчiо^"urru""* объв'язкi посадових осiб) на пiдставi

комерчiйноi ,rроrrоrицii ТОВ Ёiк-ш*.rrо та ТОВ <<Двтоцентр Киiв>

TepMiH постачаннrI - з dаmu уклаdання dozoBopy по 31 .|2.2022 року

ОбrрунryванЕя якiсних характеристик,

двтомобiлi ýkoda найбiльш оIIтимаJIьно поеднують в собi якiсть, надiйнiсть, потужнiсть та

цirу. Ъо"и вiдомi свосю економiчнiстю в споживаннi палива та невисокими затратаI\4и на

технiчне обслrловранЕя. двтомобiлi ýr.oo" скJIадають атмосферу безпеки, впевненостi та

комфорry.

потреб
аналiз

Технiчнi характеристики ýkoda Superb 2,о TSt/14OkW 7DsG (або еквiвалент)

А"*r-"r"а 7-ступiнчата DSG

2,о TSl/140kW 7DSG

411984
ОбЪтrл д""гуна см3 (Бензиновий)

190/4200-6000
Потужнiсть, к.с./хв-1

320/1500-4100

Екологiчний стандарт

Викиди СО2 (г/км)

Ходовi якостi автомобiлiв

Максимальна швидкiсть, км/год,

перелнiй

Подвiйне коаксiальне

багатодискове з

електрогедравлiчним керуванням

Трансмiсiя (КПШ)

Розгiн до 100 км/год., с

Споживання палива, л/100км:

(DQ381)



3агальнiданi, а/м:

Об'см паJIивного бака, л

Об'ем багажника, л

Щiаметр повороту, м

Тjr а"се,2[
(/ ./

Bipa ШТАБРОВСЬКА
уповноважена особа


