
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами» 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг добровільного страхування  наземного транспорту 

(повне КАСКО)  за кодом  ДК 021:2015: 66510000-8 Страхові послуги, 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): послуги добровільного страхування  наземного 

транспорту (повне КАСКО) за кодом  ДК 021:2015: 66510000-8 Страхові послуги. 

 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2022-12-29-009401-а 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 169 000,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до 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: 169 000,00 грн.  

 

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

укладання договору  по 31.12.2023 року   

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості: якість наданих послуг повинна відповідати діючим державним 

стандартам, технічним вимогам та іншим нормативним документам, встановленим відповідно до чинного 

законодавства України.  

 

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

предмета закупівлі: 

 

№ 
за/
п 
 

Марка, модель ТЗ 
Рік 

вип. 
Реєстрац. 

 номер 
Кузов  

(шасі) № 

Дійсна  
вартість ТЗ, 

грн. 

Страхова 
сума ТЗ, 

грн. 

1 SKODA SPACEBACK   2018 АІ 5288 IA 
TMBER2NH2KB1

00145 
374 790,00 374 790,00 

2 SKODA SPACEBACK   2018 АІ 9810 IA 
TMBЕС2NH9KB1

00144 
374 790,00 374 790,00 

3 RENAULT DUSTER 2019 АІ 0657 IB 
VF1HJD2096381

3671 
534 100,00 534 100,00 

4 RENAULT DUSTER 2019 АІ 0654 IB 
VF1HJD2086381

3662 
 

534 100,00 534 100,00 

5 SKODA OCTAVIA A7 2018 АІ 1441 HМ 
TMBAC2NE1JB0

09341 
493 000,00 493 000,00 

6 
VOLKSWAGEN 
MULTIVAN-T6 

2018 АІ 7807 IA 
WV2ZZZ7HZKH0

22235 
 

2 127 900,00 2 127 900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


