
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами» 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

 якісних характеристик послуги  з технічного обслуговування та ремонту автомобіля Ford Focus, 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  з ремонту і технічного 

обслуговування автомобіля Ford Focus згідно коду ДК 021:2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2023-02-08-011119-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 50 000,00 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: 50 000,00 грн. , кошти отримані від господарської діяльності підприємства  

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

укладання договору  по 31.12.2023 року   

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування  якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

Склад робіт з технічного обслуговування автомобілів 

 

№ п/п Склад робіт Примітки  

1. Планове технічне обслуговування автомобіля  Проводиться мінімум 2 рази на 
рік для кожного автомобіля в 

залежності від пробігу 

2. Комп’ютерна діагностика автомобіля  

3. Технічне обслуговування та ремонт двигуна   

4. Технічне обслуговування та ремонт газового обладнання  

5. Технічне обслуговування та ремонт ходової частини і трансмісії  

6. Технічне обслуговування та ремонт гальмівної системи і рульового 

керування 
 

7. Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання   

8. Технічне обслуговування та ремонт кузовних елементів  

9. Шино монтаж та балансування коліс  

 


