
Обґрунтування доцільності проведення переговорної процедури закупівлі: 

код згідно ДК 021:2015 – 16700000-2 «Трактори» (Мінітрактор Foton Lovol 

454 PLUS або еквівалент) 
 

Обґрунтування доцільності 

закупівлі 

У 2021 році замовником – КП УЗН Шевченківського району – 

двічі було оголошено процедури відкритих торгів на закупівлю: 

код згідно ДК 021:2015 – 16700000-2 «Трактори» (Мінітрактор 

Foton Lovol 454 PLUS або еквівалент), коди закупівлі UA-

2021-05-27-005184-b та UA-2021-06-15-003049-b. Обидва рази 

на участь у закупівлі не було подано жодної пропозиції. 

Як наслідок, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 32 Закону 

України «Про публічні закупівлі», тендери були автоматично 

відмінені електронною системою закупівель через подання для 

участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій. 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 40 Закону України 

«Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником як виняток у разі, якщо було двічі 

відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за 

лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних 

пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет 

закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також 

вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні 

відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у 

тендерній документації. 

Обґрунтування обсягів 

закупівлі 

1 од. Для належного виконання виробничих завдань та 

догляду за об’єктами благоустрою, які знаходяться на 

балансі підприємства. 

Обґрунтування якісних 

характеристик закупівлі 

Кількість – 1 од. 

Рік виготовлення – 2020-2021р.р. 

Гарантійний термін експлуатації та обслуговування – 

24 місяці або 1000 мото-годин. 
Загальні технічні параметри 

Вага, кг: 2165 

Вантажопідйомність задньої навіски:  830 

Колісна формула:  4 х 4 

Передні противаги:  є 

Довжина, включаючи задню навіску 

(мм):  

3 980 

Ширина (мм) 1 650 

Висота (мм): 2 520 

Колісна база (мм):  1990 

Колія передніх коліс (мм): 1 250 

Колія задніх коліс (мм): 1200-1500 

Агротехнічний просвіт (мм):  370 
 

Обґрунтування очікуваної 

ціни закупівлі 

Згідно проведених переговорів із Учасником та 

середньоринкових цін на Мінітрактор Foton Lovol 454 

PLUS або еквівалент. 

Обґрунтування вибору 

процедури закупівлі 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником як виняток у разі, якщо було двічі 

відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за 

лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних 

пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет 

закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також 

вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні 

відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у 

тендерній документації. 
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