
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

 Механічні запасні частини до вантажних автомобілів та тракторів   

(ДК 021:2015 - 34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів) 

 
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 

«Про ефективне використання державних коштів», Деснянське басейнове управління водних ресурсів (код 

ЄДРПОУ 34654458; адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів, Чернігівська область, 14017) інформує про 

проведення спрощеної закупівлі механічних запасних частин до вантажних автомобілів та тракторів. 

Закупівля товару: «Механічні запасні частини до вантажних автомобілів та тракторів (ДК 021:2015 - 

34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів) (далі – Товар) проводиться за 

спрощеною процедурою, КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Ідентифікатор 

закупівлі UA-2021-07-08-003919-c. 

Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: придбання механічних запасних частин до вантажних 

автомобілів та тракторів здійснюється з метою забезпечення Деснянського басейнового управління водних 

ресурсів запасними частинами, що застосовуються для безперебійної роботи вантажного транспорту та 

тракторів. 

 

Обґрунтування обсягів закупівлі Товару: відповідно прогнозованого обсягу необхідних запасних частин 

на 2021 рік та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2021 рік. 

 

Очікуваний обсяг закупівлі Товару: 

№ 

з/п 
Найменування запропонованого товару 

Каталожний номер 

виробника 

Од. 

виміру 

Кіл-

ть 

1 
Палець гусениці ДТ-75 оригінал (Ч) (d=22 мм) 

(А34.2.01 В) (вир-во ЧАЗ) 
А34.2.01 В шт 84 

2 

Р/к циліндра гальм. робочого задн./перед.УАЗ-452 

(469с/зр.d = 32мм, 4наім.-10шт) (вир-во <АДС>, 

Улья 

469-3502-РК компл 2 

3 
Р/к циліндра гальмівного робочого УРАЛ 

колісного (повний к-кт без корпусу) 
375-3501030 компл 2 

4 

Р/к Гідроциліндра (до 11р.) (80х56) ТОВ 

"МАШГІДРОПРИВОД" (вир-во МПИ-Агро, м. 

Мелітополь) 

Р/К-47102 компл 4 

5 

Р/к  Гідроциліндра (100х50) (до 11р.) ТОВ 

"МАШГІДРОПРИВОД" (вир-во МПИ-Агро, м. 

Мелітополь) 

Р/К-47101 компл 6 

6 
Стрічка гальма планетарного ДТ 75 (вир-во 

України) 
77.38.016-1 шт 2 

7 
Стрічка зупинна моста задн. ДТ-75 (вир-во 

України) 
77.38.040-2 шт 2 

8 Колесо направляюче ДТ-75 (вир-во ЧАЗ) А77.32.105Ж шт 4 

9 Диск зчеплення ЮМЗ 6 в зб. (вир-во України) 45-1604080 шт 2 

10 Відводка ЮМЗ-6 (вир-во Україна) 36-1604065 СБ шт 2 

11 
Диск зчеплення ведений ЮМЗ 6 гл. муфти 
зчеплення (жорсткий) (вир-во ТАРА) 

45-1604040 А3-1 шт 2 

12 
Муфта розривна евро клапан двостороння 

Н.036.50.000к S24(М20х1 ,5) (вир-во Гідросила ) 
QR12-CM M20х1,5 M шт 1 



13 
Р/к гідроциліндра  підйому 2ПТС-4 (Руслан-

Комплект) 
Р/К-501 шт 1 

14 Колесо ведуче ДТ-75 (вир-во ЧАЗ) 77.39.132А шт 4 

15 Радіатор водяний екскаватору ЕТ-18-20 РВ 314-02-1301010 Д шт 1 

  

 

Очікувана вартість Товару: 97 100,00 грн (дев’яносто сім тисяч сто гривень 00 коп.)  

 

Період поставки Товару: з дати підписання договору до 27 грудня 2021 року. 

 

Місце поставки Товару: м. Чернігів, проспект Миру, 233. 

 

Нормативно-правові акти: 

· Закон України «Про публічні закупівлі» в редакції, що діє з 19.04.2020, підстава Закон - 114-IX; 

· Інші нормативно-правові акти. 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
 

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на 

території України, ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару. 

Товар має бути якісним, новим та не мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень. 

Товар повинен мати паспорт якості виробника (або інший документ, що підтверджує якість Товару) та/або 

сертифікат відповідності Держстандарту України для Товару, що підлягає обов’язковій сертифікації. Не 

допускається поставка виставочних та/або дослідних зразків Товару. 

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та 

зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних 

роботах. 

У разі поставки Товару неналежної якості, Замовник має право відмовитися від прийняття і оплати такого 

Товару. Всі витрати, пов’язані з заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе 

Учасник. 

З метою встановлення відповідності технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, Замовник 

залишає за собою право на вимогу зразків Товару, що має поставлятись згідно пропозиції учасника. 

Учасник, який подав пропозицію, гарантує надання зразків Товару протягом 2-х робочих днів, з моменту 

отримання такої вимоги. Вимога вважається також отриманою з моменту її розміщення в системі 

електронних закупівель. 

Зразок Товару надається безкоштовно для проведення їх перевірки (випробувань) на відповідність вимогам, 

які встановлені Замовником до технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі. 

Учасник гарантує якість і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку. Гарантійний 

строк складає не менше 12 місяців з моменту поставки Товару. Дата виготовлення товару повинна бути не 

більше ніж 12 місяців з дати поставки. 

Умови поставки товару: будь-яким транспортом постачальника на вказане місце постачання (Україна, 

Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. Миру, 233) на умовах поставки DDP, відповідно до правил тлумачення 

торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” (у ред. 2010 р.). 

Учасник гарантує, що Товар не має негативного впливу на навколишнє середовище. Технічні, якісні та інші 

характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які передбачають 

застосування заходів із захисту довкілля. 

Пропозиції, в яких будуть зазначені «аналоги» та/або «еквіваленти» даного предмету закупівлі, 

розглядатись та прийматись до уваги не будуть, оскільки в експлуатації товари зазначених брендів та 

виробників задовольняють потреби замовника. 
 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Деснянського 

басейнового управління водних ресурсів та прогнозованих обсягів необхідних запасних частин протягом 

2021 року. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі 

проведено методом порівняння ринкових цін та визначення середньо ринкової ціни в розрізі кожної позиції 

предмета закупівлі.  

Очікувана вартість Товару  становить 97 100,00 грн. з ПДВ. 


