
Додаток 2

оБrрунт]rвАння нЕоБхIдностI зАкупIвлI нА 2о22 PlIк

оБГрунтувАння тЕхнIчних тА якIсних хАрАктЕристик прЕдмЕтА
зАкупIвлI, розмIру БюджЕтного признАчЕння, очIкувАноi BApTocTI

ПРЕДМЕТА ЗАКУПIВЛI

Прелмет закупiваi: код ДК 021;2015 6651ОООО-8 CTpaxoBi посАуги
(6651411О-О Посауги зl страхJrвання транспортних засобiв) Пос,rуги зi
страr.ування транспортних засобiв страr<ування 3О автобусiв та 4О
троаейбусiв.

обrрунтуваЕня доцiдьностl закупiвдi: Замовником кожного бюджетного року
для забезпеченняI дотриманЕяI вимог тристороннього .Щоговору Ns15010-03/1Об вiд
О2.|2.2ОlЗ рорry про погашенняI заборгованостi перед державою за виконанЕrI
гарантiЙних зобов'язань (шiж MiHicTepcTBoM фiна_rrсiв Украrни, .Ц,епартаментом
енергетики, транспорту та зв'язку ВМР та Вiнницькою мiською радою), укладеного
вiдповiдно до ПостаIIови Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiд |7.О7.2013 року No596 пПро
cxBaлeHEIrI проекту соцiально-економiчного розвитr<у пПо оновленню рухомого склад/
автобусного i тролейбусного паркiво та затверджених Умов наланнrI у 2013 роцi
ДеРжавних гараlrтiй для забезпечення виконаннrI зобов'язаяь департаменту
енергеТики, транспорту та зв'язку ВМР за запозиченнrIм, що залJrчаються для його
реапiзацii, п. 6.6 передбачен|), що обов'язком департаменту е у 30-денний строк пiсля
пiдписанrrя договору застави Jrкласти договори страý/вання майна, передаJrого в
ЗасТаву. Оскiльки доювiр страýrвання транспортних засобiв )rклалаеться на piK, i
передбачае щорiчне поновленнrI, департаментом проводиться процедра закупiвпi
Посауги зi стра:rування транспортних засобiв - страr{ування 3О автобусiв та 4О
троаейбусiв.

ОбrрУнтування обсягiв закупiваi: Обсяги визначено вiдповiдно до потреби у
cTpaý/BaHHi заr<5rпrrених транспортних засобiв пИ державнi гарантii, а саме: 3О
автобусiв та 4О троаеЙбусiв, 1 послуга зi стра;rування.

Обrрунтування TexHfuHиrr та якiснпх характеристик закупiваi: Якiснi
ХаРакТеристики визначено вИповiдно до особrrивостеЙ здiЙсненrrя власне страý/вання
та специфiки траrrспорту, вимогдо страхування транспортних засобiв та передбачае
обов'язкове проведення незалежноi експертноi оцiнки до моменту заr<упiвzr.i посzrуги
cTpaý/BaI{HrI.

ОбrрунтуваннЕ очiкуваноi BapTocTi закупiвлi/6юджетного призначення:
Очiкуваrrа BapTicTb визначена вiдповИно до рiшення Ns706 вiд 24.12.2O21p. <Про
бюДжет ВiнницькоI MicbKoi територiаrrьноi громади на 2О22 piKo та аrtаrriзу витрат Еа
Зак5rпiвrrю послуги за попереднi перiоди. У бюджетi на заr<упiвлю послуги передбачено
69О бООrОО грн., якi розгrодirrенi r*a cTpaxoBi гrлатежi вiдповiдно до укладених
договорiв.

Врахов5rючи, що
пiдписання доювору

строк дii договору становить 1 каzrендарний piK
про державнi гара_нтii та специфiки наданrul

у силу
послуги

таблнаступну табlицю для розрахунку:
Найменуван}ýI
показника

PiK
2о|9 2о2о 2o2I 2о22

BapTicTb
транспортних засобiв
вiдповiдно до
незалежноi оцiнки
(грн.)

28 484 261

65 203 7во

26 949 |в7 25 965 000 24 163 81,2

61 631 4о4 56 031 984 44 I25 2оо



Сума бюджетних
призначень на
вiдповiдний piK (грн.)

9о2 799 747 89L 665 438 69о боо

автобуси 291 610 226 796 19з 800 2Iб 4оо
тролейбуси 611 189 521 095 47| бзв 474 2оо
мiсячний платiж
(грн.)

75 900 5в 498 бз 541
75 9оо 58 498 63 541 44 з72

автобуси 23 7з7 16 875 20 116
23 7з7 16 875 20 116 12 672

тролейбуси 52 16з 41 623 4з 425
52 163 41 62з 4з 425 з1 7оо

Оскiльки с-граховий гrлатiж у бюджетному роцi оппачуеться згiдно 2 укrrадених
договорiв (тобто договiр за 2O2L-2O22pp. - 8 мiсяцiв та договiр 2О22-2О2З рр. - 4
мiсяцi) р озр аýЕок очiкуванс,i BapTocTi предмета заr<5rпiвепь стано витиме :

Автобуси: 216 400,00 - 165 715,0О = 50 685,0О l 4 = 72 672,О0 * 12 = 152 О64,ОО грн.
ТропеЙбуси:474 200,00 -З47 4О0,00 = 126 800,00 l 4 = 31 7О0,00 * |2:38О 4ОО,ОО
грн.

Загмьна очir<увалrа сJrма: 152 064,00 + З80 400,00 = 532 464rоо грн.

Працiвник за строковим трудовим до
уповноважена особа А.В. Капустiна


