
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266 

,,Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 

року №631 і від 11 жовтня 2016 року №710” 

1.Замовник: Виконавчий комітет Новокаховської міської ради Херсонської області. 

  2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ,,Послуги з перевезення посадових осіб виконавчого 

комітету Новокаховської міської ради” (ДК 021:2015:60140000-1-Нерегулярні пасажирські 

перевезення).  

     3.Вид предмета закупівлі: 1 послуга 

        4.Очікувана вартість предмета закупівлі: 530 000,00 грн. (П’ятсот тридцять тисяч 

гривень 00 коп.) з ПДВ. 

     5.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Згідно з 

додатком №2 до тендерної документації.  

Для забезпечення перевезення посадових осіб виконавчого комітету Новокаховської 

міської ради легковими автомобілями з водієм у кількості 8 осіб. 

        Учасник повинен використовувати власні або орендовані транспортні засоби 

відповідно до їх призначення згідно з інструкцією виробника. Режим роботи транспорту - 

ненормований. 

       На кожен автомобільний транспортний засіб Учасник повинен мати: 

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на власний транспортний засіб, або 

тимчасовий реєстраційний талон на орендований транспортний засіб, та свідоцтво про 

реєстрацію транспортного засобу до якого він виданий, оформлені відповідними 

територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, що відповідають за безпеку 

руху, оформлене відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з 

обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі 

автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, 

інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів від 07 вересня 1998 року №1388 (зі змінами); 

-  протокол перевірки технічного стану транспортного засобу; 

- на орендований транспортний засіб: договір оренди (найму) транспортного засобу, 

оформлений відповідно до ст. 799 Цивільного кодексу України. 

Учасник зобов’язаний зберігати транспортні засоби у спеціально пристосованих для 

цього територіях, забезпечених засобами охорони, мати документи, що підтверджують право 

володіння або договори оренди на них: 

- посвідчення на право керування автомобільними транспортними засобами відповідної 

категорії національного або міжнародного зразку, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 вересня 2020 року №844 ,,Про затвердження зразків бланків і 

технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про 

реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу 

та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України”; 

- діючу довідку про проходження обов’язкового медичного огляду; 

- поліс обов’язкового страхування водія від нещасного випадку на транспорті. 
 

http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=4523

