
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 пасажирів щодо 

забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів”                                        

(ДК 021:2015:60140000:1-Нерегулярні пасажирські перевезення)  

     3.Вид предмета закупівлі: 1 послуга 

        4.Очікувана вартість предмета закупівлі: 272 834,00 грн. (Двісті сімдесят дві 

тисячі вісімсот тридцять чотири гривни  00 коп.) з ПДВ  

5.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Кількість послуг - 1 послуга 

 Строк надання послуг: Протягом 2022 року 

 Місце надання послуг: територія України  

 Територія  поїздок: в  межах України (орієнтовно 15200 кілометрів)  

            Під час маршрутів необхідно врахувати години роботи автотранспорту та 

очікування (простою) -  орієнтовно 1000 годин. (За потребою замовника).  

 Надання транспортних послуг повинно здійснюватися наступними транспортними 

засобами (або еквівалентами): 

 Легковий автомобіль FIAT TIPO ( або еквівалент) – 5400 км орієнтовано 

Мікроавтобус FORD TRANSIT  (або еквівалент) – 8000 км орієнтовано 

Автобус місткістю до 30 сидячих місць – 1300 км орієнтовано 

Автобус місткістю до 43 сидячих місць – 500 км орієнтовано 

           Стаж роботи водіїв повинен становити не менше 3 років.   

           Допускати до перевезень водіїв 1-го та 2-го кваліфікаційного класу, на яких 

оформлені наступні документи: 

      а) посвідчення на право керування автомобільними транспортними засобами 

відповідної категорії національного або міжнародного зразку; 

     б) діючу довідку про проходження обов’язкового медичного огляду відповідно до 

спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх 

справ України від 31.01.2013року №65/80 ,,Про затвердження Положення про медичний 

огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”; 

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

У разі неможливості надати транспортні послуги визначеним автомобілем, Учасник 

зобов’язаний забезпечити роботу іншого транспортного засобу з подібними технічними 

характеристиками, вартість послуг якого не перевищуватиме вартості аналогічних послуг 

первинного автомобілю. 

 Обов’язкова наявність ліцензії стосовно здійснення перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом. 

 Обов’язкова наявність страхового полісу (сертифікату) обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 

автотранспортний засіб.  

             Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт здійснюється за 

рахунок Учасника. 

   Учасник при наданні транспортного засобу повинен дотримуватися вимог 

чинного законодавства із захисту довкілля від забруднення: агрегати, машини та 

механізми, що використовуються, за технічними і функціональними характеристиками 

повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту 

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


довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватися відповідно до вимог чинного 

природоохоронного законодавства.  

Для організації безпечної праці Учасник має забезпечити проведення обов’язкових 

щозмінних перед рейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв та здійснювати 

щоденну перевірку технічного стану автотранспорту, який надається для виконання 

транспортних послуг або надати договір з відповідною організацією. Організація 

безпечної праці здійснюється за рахунок Учасника. 

Здійснювати миття і чищення салону транспортного засобу за рахунок 

автопідприємства. 

Паливо, запчастини та паливно-мастильні матеріали оплачуються за рахунок 

Учасника. 

На 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 органами 

Міністерства внутрішніх справ, що відповідають за безпеку руху, оформлене відповідно 

до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних 

машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, 

причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

від 07.09.1998 року №1388 (зі змінами); 

– діючий протокол перевірки технічного стану транспортного засобу; 

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

оформлений відповідно до ст.799 Цивільного кодексу України. 

У разі неможливості надати транспортні послуги визначеним транспортним 

засобом,  Учасник зобов’язаний забезпечити роботу іншого транспортного засобу з 

подібними технічними характеристиками, вартість послуг якого не перевищуватиме 

вартості аналогічних послуг первинного транспортного засобу.  

 

 


