
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 15.12.21 № 1662-р «Про розподіл резерву коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та 
перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з 
державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік».

Мета закупівлі:
Забезпечення шкільними автобусами територіальні громади для підвозу 

дітей до закладів загальної середньої освіти.
Замовник: Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державно: 

адміністрації.
Код ЄДРПОУ: 39301337.
Вид процедури: Спрощена закупівля
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-10-18-007021-а
Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 34120000-4 —  Мототранспортні засоби 

для перевезення 10 і більше осіб (шкільні автобуси).
Очікувана вартість предмета закупівлі: 28989600,0 UAH з ПДВ
- 20949600,00 грн. - кошти освітньої субвенції;
- 8040000,00 грн. - співфінансування за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
15.12.21 № 1662- р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких 
видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, 
передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік»).

Ціна сформована на підставі моніторингу інформації на сайтах 
виробників, споживчих цін на придбання шкільних автобусів, цінових 
пропозицій основних виробників та з урахуванням розрахунку очікуваної 
вартості на підставі закупівельних цін попередніх закупівель, розрахованої 
згідно з Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі, затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 Розрахунок очікуваної 
вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.



Додаток № 1 
до оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015: КОД 34120000-4 «МОТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 10 І БІЛЬШЕ ОСІБ» (ШКІЛЬНІ АВТОБУСИ)

-Шкільні автобуси (далі -  «автобуси») мають відповідати вимогам 
Національного стандарту України ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані 
для перевезення школярів. Технічні вимоги» (без врахуванням вимог до 
автобусів для перевезення школярів з обмеженою здатністю до пересування 
нормативним вимогам із захисту довкілля. Якість поставленого товару має 
відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів.

-Товар поставлятиметься Замовнику за рахунок Учасника. Товар (при 
поставці) повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та 
безпеку (у передбачених законодавством випадках). Приймання-передача товару 
здійснюється Сторонами у порядку, що визначається чинним законодавством 
України. До ціни товару входять: вартість товару, доставка, податки, збори, інші 
обов’язкові платежі, які учасник сплачує або повинен сплатити відповідно до 
законодавства.

-Гарантія на автобус надається не менше ніж на 24 місяців або не менше 
ніж на 100 000 км пробігу з моменту доставки та прийняття такого автобуса у 
місці його кінцевого призначення.

-Автобуси мають бути новими, виготовлені не раніше 2021 року, 
відповідати екологічним нормам не нижче ЕІЖО-5, технічно справними, 
комплектуючі та матеріали — такі, що не були у вживанні та експлуатації. На 
підтвердження Учасник надає Гарантійний лист.

-Кількість (обсяг) поставки Товарів -  12 одиниць.
- Місце поставки -  Чернівецька область, м.Чернівці, вул.Грушевського, 1
-Строк поставки товарів: до 25 листопада 2022 року включно
-Товар має відповідати вимогам, визначеним Замовником що 

підтверджується вказаними характеристиками запропонованого Товару, а саме:
-Загальна пасажиромісткість -  не менше 30 місць, (без сидіння водія).
-Тип двигуна -  дизельний (турбодизельний).
- Коробка передач -  механічна.
-Зовні пофарбований в жовтий колір. Спереду і ззаду на кузов автобуса 

нанесені розпізнавальні знаки: «Діти»; «Обмеження максимальної швидкості» з 
цифровою величиною обмеження максимальної швидкості -  70. На лівому та 
правому боках має бути нанесено напис «Шкільний автобус».

-Комплектність: автобус повинен бути оснащений двома медичними 
аптечками та двома сертифікованими в Україні порошковими вогнегасниками з 
зарядом вогнегасної речовини не менше ніж 5 кг кожний.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:



У разі, якщо у  Технічному завданні міститься посипання на конкретні 
торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета 
закупівлі, джерело його походження або виробника -  читати "або 
еквівалент”. Еквівалентом вважається товар, який повністю відповідає 
вимогам Замовника.

Учасники повинні надати:
копію договору про співпрацю із виробником або інший документ, який 

підтверджує можливість постачання товару Учаснику (у разі якщо учасник не є 
виробником товару).

зразок сертифікату відповідності на товар та гарантійний лист про надання 
дійсного сертифікату відповідності на товар при поставці;

детальну технічну характеристику автобусів, в тому числі креслення 
загального виду та схему розташування сидінь;

сервісну книжку (формуляр) на автобус або гарантійний лист про її 
надання разом із поставкою товару;

копію документа, виданого органом (підрозділом) МВС щодо обліку 
(включення до реєстру) Учасника, як суб'єкта, що здійснює торгівлю 
транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні 
номери, відповідно до ст. ЗО Закону України «Про дорожній рух».

довідку у довільній формі, де зазначено перелік станцій технічного 
обслуговування, можливе гарантійне та післягарантійне обслуговування або 
інформація про можливість виїзду мобільних ремонтних бригад (чи окремого 
спеціаліста) до Замовника.

Згідно з пунктом 29-1 частини першої статті 1 Закону України «Про 
публічні закупівлі» ступінь локалізації виробництва - це показник місцевої 
складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, 
складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових 
вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі.

Законом тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі 
особливості здійснення процедур закупівлі, якщо вартість предмета закупівлі 
дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень:

1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього 
пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи 
перевищує:

у 2022 році -  10 відсотків.
Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником 

товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою:

СЛ = (1 - (МВ+ІВ) / С) х 100%,
де СЛ - ступінь локалізації виробництва;
МВ - митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, 

складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, 
імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, 
що є предметом закупівлі, гривень;

ІВ - вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей,



складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, 
придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є 
предметом закупівлі, у постачальника - резидента України, без урахування 
податку на додану вартість, гривень;

С - собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.
Перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації оприлюднюється на 

веб-порталі та офіційному веб-сайті Мінекономіки.
Сформований перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації є 

автоматичним підтвердженням Мінекономіки ступеня локалізації.
Підтвердження виробником відповідності товару критерію локалізації для 

закупівель 2022 року здійснюється в поточному році.
Для підтвердження відповідного ступеню локалізації Учаснику 

необхідно надати у складі пропозиції інформацію про наявність 
запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації, 
який формує та веде Уповноважений орган або вказати безпосередньо 
посилання на відповідний товар.

Виключення, за якими на товар, який пропонується Учасником, не 
поширюються вимоги, передбачені пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону та Постанови 861, та підтвердження від Учасника для 
застосування таких виключень:

• лист-обґрунтування з посиланням на норми Угоди про державні 
закупівлі, або положення про державні закупівлі інших міжнародних договорів 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

• сертифікат про походження товару з країни, з якою Україна уклала 
відповідний договір, або країни, що є учасником вказаної Угоди про державні 
закупівлі.

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його 
пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна 
інформація іцодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам 
Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає 
технічніш вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого 
Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі 
ІШегпеі, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт 
Виробника, тощо.

Уповноважена особа С Тетяна СМЕРЕЧИНСЬКА


