
 

 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 
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Визначення потреби в закупівлі: Закупівля обумовлена необхідністю підтримання в справному стані пожежної техніки для 

забезпечення встановленої категорії аеродрому за РНПЗ (рівня необхідного пожежного захисту) відповідно наказу Міністерства 

інфраструктури України від 07.05.2013 № 286 «Про затвердження правил аварійно-рятувального та протипожежного 

забезпечення польотів у цивільній авіації України», Додаток №3 «Норми забезпечення аеродромів цивільної авіації пожежними 

автомобілями та вогнегасними речовинами». Послугу неможливо виконувати силами структурних підрозділів підприємства. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 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, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275.  
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Очікувана вартість предмету закупівлі визначена на основі аналізу результатів попередніх закупівель та моніторингу ринку. 

Було направлено низку запитів підприємствам, що надають аналогічні послуги з подальшим отриманням комерційних пропозицій 

потенційних Учасників процедури закупівлі. Загальна очікувана вартість закупівлі складається з: ціни послуги з ремонту та 

технічного обслуговування відповідно до конкретного визначеного переліку; ціни запасних частин відповідно до конкретного 

визначеного переліку. 

 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета 

закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  

Обсяг Послуг з ремонту з переліком запасних частин зазначений в конкретній специфікації. Для визначення регламентних робіт 

при проведенні технічного обслуговування пожежного автомобіля Mercedes Benz 1843 AA-70, спец.обладнання було надано 

запит до компанії THG Technik Handels Gesellschaft AG, (Швейцария), який являється офіційним сервісним центром компанії 

Rosenbauer International AG (виробника пожежного автомобіля Mercedes Benz 1843 AA-70) в Україні. 

 

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

закупівлі: 
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