
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року           

№ 1266  "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р.№ 710" надається обґрунтування технічних і 

якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру 

бюджетного призначення.  

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до кошторису та плану асигнувань загального 

фонду бюджету на 2022 рік Міністерства молоді та спорту України за КПКВК 

3401010 «Керівництво та управління у сфері молоді та спорту» погодженого 

Міністерством фінансів України від 23.01.2022 № 08010-07/340-5/1983.  

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-16-014276-b 

 

Предмет закупівлі: Легковий автомобіль (Код за ДК 021:2015 – 34110000-1 — 

Легкові автомобілі) 

Вид процедури: відкриті торги.  

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: 

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась 

Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275 

З метою розрахунку очікуваної вартості закупівлі було використано метод 

порівняння ринкових цін.  

Для отримання інформації про ціну предмета закупівлі було здійснено 

пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації, що міститься в мережі Інтернет 

у відкритому доступі на сайтах постачальників відповідного товару та 

спеціалізованих торгівельних майданчиках. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 

"Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання 

та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також 

установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" 

(зі змінами), очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета 

закупівлі визначена за результатом моніторингу цін на ринку, і складає 1200000,00 

грн з ПДВ. 

 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, зазначені у технічному 

завданні, обумовлені умовами експлуатації транспортного засобу, а також 

максимальною економічністю та надійністю авто в подальшій його експлуатації. 

 



 

Характеристики автомобіля Пропозиція 

Кількість автомобілів 1 одиниця  

Рік виробництва 2022  

Колір Чорний металік  

Трансмісія 8 А/Т  

Двигун   

Тип 

бензиновий L4, 16-

клапанний DOHC, 

Dual VVT-i (впуск - 

VVT-iE / випуск - 

VVT-i) 

 

Тип пального 

неетильований 

бензин з октановим 

числом 95 або вище 

 

Робочий об'єм (см3) від 2 480 до 2 490  

Діаметр циліндра х хід поршня 

(мм) 
87,5 × 103,4  

Ступінь стиснення 13,0 : 1  

Максимальна потужність (кВт 

(к.с.) при об./хв.) 
152 (207) / 6 600  

Максимальний крутний 

момент (Н·м при об./хв.) 
243 / 4 000 - 5 000  

Стандарт токсичності вихлопу EURO 6  

Трансмісія     

Тип 
8-ступенева 

автоматична 
 

Тип приводу передній  

Динамічні показники    

Максимальна швидкість 

(км/год) 
210  

Прискорення 0-100 км/год. 

(сек.) 
8,7  



Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил 

ЄЕК ООН № 101-01) 

Міський цикл (л/100 км)  Не більше 9,3  

Заміський цикл (л/100 км) Не більше 5,5  

Комбінований цикл (л/100 км) Не більше 6,8  

Викиди CO2 (згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-

01) 

Міський цикл (г/км) Не більше 210  

Заміський цикл (г/км) Не більше 123  

Комбінований цикл (г/км) Не більше 155  

Гальмівна система   

Передні гальма дискові вентильовані  

Задні гальма дискові  

Тип стоянкового гальма 
електромеханічні 

гальма 
 

Підвіска   

Передня 

незалежна, пружинна 

зі стійками 

МакФерсон та 

стабілізатором 

поперечної стійкості 

 

Задня 

незалежна, пружинна 

з двома здвоєними 

поперечними 

важелями та 

стабілізатором 

поперечної стійкості 

 

Маса   

Максимальна допустима маса 

(кг) 
Не більше 2 110  

Габаритні розміри та об'єми   

Довжина (мм) від 4 880 до 4 975  

Ширина (мм) від 1 835 до 1 865  



Висота (мм) від 1 445 до 1 460  

Колісна база (мм) від 2 820 до 2 870  

Кліренс (мм) від 150 до 160  

Об'єм багажного відділення (л) 420- 469  

Місткість паливного бака (л) 60  

 

1. Якщо в тексті тендерної документації є посилання на конкретну 

торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, 

джерело його походження або виробника слід вважати, що таке посилання містить 

вираз «аналог та/або еквівалент» та приймаються у тендерних пропозиціях 

учасника. У разі подачі аналогу/еквіваленту товару, що запропонований 

Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику 

запропонованого ним товару, що визначена в технічному завданні, з відомостями 

щодо відповідності вимогам Замовника. 

2. У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару 

визначеним вимогам в технічному завданні, або запропонований товар не може, як 

еквівалент, використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за 

рішенням Замовника може бути відхилена, як така, що не відповідає вимогам 

Замовника визначеним в тендерній документації, зокрема в технічній частині 

предмета закупівлі. 

3. Характеристики запропонованого товару мають бути відповідними або 

кращим ніж у технічних вимогах Замовника. Не приймаються пропозиції на товар, 

який вироблений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні, 

спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи). 

 

Обґрунтування закупівлі: 

 Закупівлю легкового автомобіля  визначено відповідно до потреби  

Замовником та обсягу фінансування, а також відсутності будь-якого транспортного 

засобу на балансі Міністерства молоді та спорту України 

 

 

 

 

 

 

 

 


