
 

 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно Річного плану 

закупівель, грн 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих торгів 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

п. 20.04.2 (2022) Послуги з обов’язкового 

страхування цивільно-правової 

відповідальності  власників 

наземних транспортних засобів, 

код ДК 021:2015 - 66510000-8 - 

Страхові послуги  

260 000,00 

грн. без ПДВ 

260 000,00 

грн. без ПДВ  

UA-2022-09-08-008009-a 

 
Визначення потреби в закупівлі: Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування 

шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів ДП МА 

«Бориспіль» під час виконання своїх обов’язків, на 2022-2023 роки. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Визначення очікуваної вартості здійснено на підставі Положення про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого 

наказом Генерального директора від 17.05.2022 №50-06-1, методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових  пропозицій. 

 

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

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені Законом 

України від 07.03.1996 року № 85/96-ВР «Про страхування» та Законом України від 1 липня 2004 року № 1961-IV «Про обов'язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» 

 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
№  

п/п 

Найменування  

Послуг 

 

Одиниця 

виміру 

 

Кількість 

 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

Види та обсяг Послуг 

1 Послуги з обов'язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності  

власників наземних транспортних засобів 

послуга 1 Надання послуги з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів здійснюється згідно вимог Закону України 

від 07.03.1996 року № 85/96-ВР «Про страхування» та Закону України від 1 липня 

2004 року № 1961-IV «Про обов'язкове страхування цивільно-правової 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-08-008009-a/


                                                                                                                                                                                                                                Обґрунтування 

  

Аркуш 2 з 2 

відповідальності власників наземних транспортних засобів».  

Кількість транспортних засобів ДП МА «БОРИСПІЛЬ», які потребують забезпечення 

страхування цивільно-правової відповідальності, під час їх експлуатації - 115  штук 

 

 

 


