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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
1. Назва предмета 

закупівлі 
Шкільний автобус (Код ДК 021:2015 – 34120000-4 

Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб) 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: (Відкриті торги, 

ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-04-003268-a) 

2. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

1. Технічні вимоги до предмета закупівлі 
1. Автобус спеціалізований для перевезення школярів (далі – 

Автобус) має відповідати стандарту ДСТУ 7013:2009 «Автобуси 
спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги».  
2. Вимоги до кількість місць для пасажирів та планування 
салону: 
- автобус повинен мати не менше 25 місць для школярів;  

- автобус повинен мати не менше 3 місць для супроводжуючих 
осіб; 

- сидіння для школярів в автобусі повинні бути встановлені так, 
щоб школярі сиділи обличчям у напрямі руху автобуса вперед; 

- усі пасажирські сидіння повинні бути обладнані інтегрованими 
підголовниками не нижче Правил ЄЕК ООН R 25-03 

3 Вимоги до робочого місця водія: 
- робоче місце водія має бути обладнане тахографом, звуковою 
(зумер) і світловою сигналізацією про перевищення швидкості 
70 км/год. 
- робоче місце водія має бути обладнане звуковою сигналізацією 
(зумером) “Прошу зупинитись!”. Кнопки для її вмикання 
рівномірно розташовані вздовж лівої і правої стінок салону 
автобуса. 
4.Автобус повинен бути обладнаний автономними закритими 
системами обігріву салону, що забезпечують підтримання на 
висоті 60 см від підлоги температури не менше плюс 15С при 
температурі зовнішнього повітря до мінус 25С. Ці умови 
забезпечуються не пізніше, як через 30 хв. після запуску системи 
обігріву. 
5.Автобус повинен бути обладнаний внутрішніми 
гучномовними пристроями, доступними для користування як 
водієм, так і особами, які супроводять школярів. 
6.Автобус повинен бути з обох сторін обладнаний зовнішніми 
дзеркалами заднього виду з електропідігріванням. Праве 
дзеркало повинне забезпечувати водієві з його робочого місця 
можливість візуального контролю за процесом входу та виходу 
школярів. 
7.Автобус повинен бути оснащений двома медичними 
аптечками та двома порошковими вогнегасниками з зарядом 
вогнегасної речовини не менше 5 кг кожний. 
2. Інші вимоги до предмета закупівлі 
1. Автобус повинен мати торгову марку, бути новим, 
виготовленим не раніше 2022 року, технічно справним, 
комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні. 
2.Автобус повинен бути виготовлений згідно нормативно-

технічної документації виробника і готовим до експлуатації. Він 
повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів 
України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації, 
чинних на дату розкриття тендерних пропозицій. 



3. Гарантійний строк на автобус повинен бути не менше ніж на 
24 місяці або не менше ніж на 100 000 км пробігу з моменту 
доставки та прийняття такого автобуса у місці його кінцевого 
призначення. 
 

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції 
технічним вимогам Учасники процедури закупівлі повинні 
надати в складі тендерної пропозиції:  
 

- детальну технічну характеристику автобуса, в тому числі 
креслення загального виду та схему розташування сидінь; 
- сертифікат типу колісного транспортного засобу, чинний на 
дату подання тендерної пропозиції та виданого на його підставі 
сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного 
засобу; 

- інформацію в довільній формі щодо наявності станцій 
технічного обслуговування (СТО) на території області поставки, 
що підтверджується сервісною книжкою, яка надається 
учаником в складі тендерної пропозиції; 
- учасники, які не є безпосередніми виробниками товару, що є 
предметом цієї закупівлі, повинні надати у складі тендерної 
пропозиції лист від виробника щодо можливості постачання 
Учаснику товару з підтвердженням гарантійного строку, 
кількості товару та оригінал договору про співпрацю з 
виробником укладеного з виробником; 

 
У разі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, 
патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело 
його походження або виробника сприймати як «або 
еквівалент». 

3. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення 

Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у відповідності 
до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про 
затвердження примірної методики визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі» з врахуванням кошторисних 
призначень та потреби. 
Очікувана вартість: 2 700 000,00 грн.  
Розмір бюджетного призначення: 2 700 000,00 грн. 

 


