
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами» 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі автозапчастин  для транспортних засобів, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне 

спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»,  Код 

ЄДРПОУ: 37197102,  м. Чорнобиль вул. Кірова,52,  07270, Категорія -  Юридична особа, яка здійснює 

діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.  

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Автозапчастини згідно коду ДК 021:2015: 

34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2022-11-11-003105-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 10 000,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про 

ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 10 000,00 грн. згідно, кошти отримані від господарської діяльності 

підприємства 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання:  з дати 

укладання договору  по 31.12.2022 року   

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості автозапчастин для транспортних засобів визначені з 

урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Автозапчастини  

повинні відповідати  технічним умовам та стандартам виробника 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

№ 

п/п 

Найменування запчастини Марка ТЗ 

(спецтехніки) 

Каталожний 

номер 

 

Кіль 

кість 

1.  Гальмівні шланги L560мм ГМ18х1,5-
ГМ18х1,5 S22  

ЛАЗ-699 Л158В-3506360 12 шт. 

2.  Кришка переривника розподільника ЛАЗ-699 Р351-3706500 4 шт. 

3.  Ремінь компресора ЛАЗ-699  16х11-1103 6 шт. 

4.  Ремінь вентилятора, гідро 

підсилювача, генератора 

ЛАЗ-699 21х14-1650 6 шт. 

5.  Електромагнітний клапан газу малий 

вх. вих. 6 мм 

ЛАЗ-699 Аtiker 

(ГБО 2 пок.) 

4 шт. 

6.  Фільтр у газовий клапан Tomasetto з 

гумомим ущільнювачем 

ЛАЗ-699 EGAT2050R 10 шт. 

7.  Прокладка ГБЦ ЛАЗ-699 375-1003020-А 4 шт. 

8.  Прокладка впускного колектора ЛАЗ-699 1301008180 2 к-т. 

9.  Диск гальмівний з накладками ЮМЗ, МТЗ 50-3502040 2 шт. 



 

 

10.  Ремкомплект гідроциліндра Lovol TE-244 

ЮМЗ, МТЗ 
3-50х28-200 

РК4011 

2 к-т. 


