Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі:
Мотокоса, код ДК 021:2015 – 16310000-1 - Косарки
 
(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-28-001350-c)
Обґрунтування закупівлі:
Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.
	Експлуатаційне утримання аеродрому:

	видалення рослинності у швах аеродромних покриттів (перони M, S, C, G, РД УТР, РД-9,РД-10, узбіччя МРД-2, РД М1, РД М2, узбіччя МРД-B тощо);
	покіс травостою(узбіччя перонів, руліжних доріжок, льотних зон №1 та №2, узбіччя внутрішньо-аеропортових доріг, навколо люків, навколо вказівних знаків, колодязів, водовідвідних канав ЛЗ №1, навколо бокових та вхідних вогнів ЗПС-1 та ЗПС-2, в місцях, недоступних для косіння технікою, тощо.);
	видалення дикоростучої порослі (льотна зона №2, торець льотної зони №1).

	Оновлення та  заміна зношених.

Обґрунтування обсягів закупівлі:
Для безперебійного експлуатаційного утримання льотного поля аеродрому в період ВЛП використовується до 7 мотокос одночасно, на даний час в підзвіті МВО АС обліковується  6 од. з яких 3од. планується до списання у 2022році.
Технічні та якісні характеристики:
Призначення товару - покіс травостою на штучних покриттях (трава у швах) та ґрунтовій частині льотного поля.
Тип товару – мотокоса
Клас – професійна;
Потужність – від 2 к.с. до 3.5 к.с. ;
Об’єм двигуна - від 41.5 см. куб. до 50 см. куб.;
Тип двигуна – 2х або 4х тактний;
Тип палива – бензин;
Тип запуску - ручний старт; 
Ріжуча система – волосінь + ніж;
Ширина косіння - від 400мм до 450мм;
Форма рукоятки – велосипедна (U подібна);
Ремінь – наплічний;
Конструкція штанги – нерозбірна.
Документи, що підтверджують поставку товару/ надання послуг/ виконання робіт:
	видаткова накладна на Товар (оригінал), в якій вказується найменування, одиниця виміру, кількість Товару, інші параметри до повної їх ідентифікації.

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення закупівлі:
Очікувану вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі було визначено за результатом моніторингу цін на інтернет ресурсах.
Ціна предмету закупівлі складає – 80 000,00 грн з ПДВ (ПДВ 20%) за 4 одиниці.



