
Додаток  

до службової записки  
від 22.11.2021 № 05-11/85 

І. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його 

категорія: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»; вул. Лаврська, 9, м. Київ, 01015; 

 код за ЄДРПОУ — 20073260; категорія замовника — бюджетна установа. 
 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі: «Малогабаритний бортовий автомобіль 
вантажопідйомністю 3000-3500 кг з дворядною кабіною (дует) (JAC N56 DC Бортовий або еквівалент), 

(34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби)». 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-17-004108-b 
 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

«Малогабаритний бортовий автомобіль вантажопідйомністю 3000-3500 кг з дворядною кабіною (дует) 
(JAC N56 DC Бортовий або еквівалент), (34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби)». 

 
а) Автомобіль, що пропонується учасником, має бути новим з пробігом до 800 км.,  технічно 

справним, без явних та прихованих дефектів та виготовленим не раніше 2021 року. (Учасник надає 

гарантійного листа). 

б) Характеристики запропонованого учасником автомобіля мають бути не гіршими (не нижчими) 

ніж у технічних, якісних та кількісних вимогах замовника та не більшими за габаритні розміри 

вказаних технічних характеристиках, оскільки розміри окремих технологічних проїздів замовника 

становлять  ш. 2000 мм. х в. 2800 мм. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в 

країні(нах), до якої(их) застосовуються санкції. (персональні спеціальні економічні та інші 

обмежувальні заходи); 

в) Автомобіль має постачатися з повнорозмірним запасним колесом; 

г) Вимагається наявність у місті Києві центра(-ів) сервісного обслуговування автомобіля, що 

пропонується учасником. (Учасник має надати перелік центрів сервісного обслуговування (назва, 

адреса, телефон, графік роботи); 

д) Учасник забезпечує проведення гарантійного обслуговування впродовж гарантійного терміну, який 

має становити не менше 36 місяців, або 100000 км пробігу. Гарантійний термін експлуатації 

починається виключно з моменту підписання документів, що підтверджують прийом-передачу 

автомобіля (Учасник має надати гарантійний лист); 

є) Учасник має надати документальне підтвердження досвіду у 2019-2021 роках виконання 

аналогічного договору на постачання аналогічного автомобіля (не менше одного договору), а саме: 

копію договору з документами, що підтверджують його виконання: видаткові накладні та акти 

прийому передачі. 

ж) Місце поставки: 01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 9, (гараж корпус 

№ 202), Національний заповідник «Києво-Печерська лавра». 

з) Строк поставки: згідно умов договору. 

Переможець при поставці повинен надати наступні товаросупроводжувальні документи: 
- рахунок; 

- видаткова накладна; 

- документи для реєстрації/перереєстрації в органах МВС; 



- сервісна книжка; 

- технічна документація із вказаними нормами розхідних матеріалів; 
- акт приймання-передачі транспортного засобу; 

- інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування (українською мовою), яка містить 

інформацію про обсяг та порядок робіт. 

Параметри Вимоги Замовника 

Рік випуску 2021 рік 

Габаритні розміри шасі, мм (не більше) 5840х1800х2600 

Монтажна довжина, мм (не менше) 4295 

Колісна база, мм  3300-3400 

Колія передніх/задніх коліс, мм 1400-1470/1400-1470 

Колісна формула 4х2 або 4х4 

Споряджена маса шассі  2000-2200 

Вантажопідйомність шассі, кг 3000-3500 

Мінімальний дорожній просвіт, мм 205 

Мінімальний радіус розвороту, м 7 

Максимальна швидкість, км/год (не менше) 110 

Паливний бак, л (не менше) 80 

Екологічний стандарт Євро-5 

Тип двигуна  Дизель Common Rail 

Робочий об’єм, см3 (не менше) 2500 

Максимальна потужність, к.с. (не менше) 150 

Максимальний крутний момент, Нм (не менше) 350 

Трансмісія механічна, ст. (не менше) 5 

Гальмівна система З ABS 

Кабіна Дворядна (дует) 

Обігрівач салону так 

Додаткове утеплення підлоги так 

Елуктросклопідйомники так 

Радіоприймач + МРЗ, антена, динаміки так 

Подушка безпеки водія так 

Регульована рульова колонка так 

Ремені безпеки водія і пасажирів що регулюються по висоті так 

Електро регулювання фар так 

Паливний фільтр з підігрівом і сепаратором так 

Обігрівач передпусковий підігрівач (Webasto або еквівалент) так 

Закритий акумуляторнй ящик так 

Запасне колесо так 

Буксирувальний гак так 

Ящик для інструментів так 

Шини зимові  205/75 R17.5 

Гарантія на самоскид (не менше) 3 роки або 100000 км 

Учасник забезпечує передпродажну підготовку та 

обслуговування протягом гарантійного терміну експлуатації. 
так 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 762 000,00 грн. з ПДВ. 

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Застосований метод: Розрахунок очікуваної вартості послуг методом порівняння ринкових цін. 
Вартість предмета закупівлі розрахована шляхом співставлення вартості зазначеного автомобіля та 

обрано найбільш економічно вигідну ціну у офіційного дистриб’ютора 

автомобіля. https://jac.ua/sites/all/themes/nexus/docs/07.09.2021_N56DC.pdf 

 


