
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами): щодо процедури відкриті торги на 

закупівлю: Код ДК 021:2015 – 66510000-8 Страхові послуги (Послуги зі страхування) (4 

лоти) (Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-15-005125-a) 

 

ДК 021:2015 – 66510000-8 Страхові послуги (Послуги з обов’язкового 

страхування службових автомобілів цивільно-правової відповідальності) 

Найменування 

предмета 

закупівлі із 

зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

закупівлі, 

грн 

Обґрунтування 

Технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета 

закупівлі 

Очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

1 2 3 4 5 

Код ДК 

021:2015 – 

66510000-8 

Страхові 

послуги 

(Послуги зі 

страхування) (4 

лоти) 

Відкриті 

торги 

UA-2021-02-

15-005125-a 

   22 182,67    

Згідно закону 

України "Про 

обов'язкове 

страхування 

цивільно-правової 

відповідальності 

власників 

наземних 

транспортних 

засобів 

Визначення очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі методом 

порівняння ринкових 

цін 

ДК 021:2015 – 66510000-8 Страхові послуги (Послуги добровільного 

страхування транспортних засобів (міні КАСКО) 

Найменування 

предмета 

закупівлі із 

зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

закупівлі, 

грн 

Обґрунтування 

Технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета 

закупівлі 

Очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

1 2 3 4 5 

Код ДК 

021:2015 – 

66510000-8 

Страхові 

послуги 

(Послуги зі 

страхування) (4 

лоти) 

Відкриті 

торги 

UA-2021-02-

15-005125-a 

   43 293,83    

Згідно Правил 

добровільного 

страхування 

транспортних 

засобів 

затверджених 

Укрстрахнаглядом 

від 25.03.1997 р. 

№ 19-1 

Визначення очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі методом 

порівняння ринкових 

цін 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-005125-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-005125-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-005125-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-005125-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-005125-a


ДК 021:2015 – 66510000-8 Страхові послуги (Послуги добровільного 

страхування транспортних засобів (Повне КАСКО) 

Найменування 

предмета 

закупівлі із 

зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

закупівлі, 

грн 

Обґрунтування 

Технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета 

закупівлі 

Очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

1 2 3 4 5 

Код ДК 

021:2015 – 

66510000-8 

Страхові 

послуги 

(Послуги зі 

страхування) (4 

лоти) 

Відкриті 

торги 

UA-2021-02-

15-005125-a 

   41 000,00    

Згідно Правил 

добровільного 

страхування 

транспортних 

засобів 

затверджених 

Укрстрахнаглядом 

від 25.03.1997 р. 

№ 19-1 

Визначення очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі методом 

порівняння ринкових 

цін 

ДК 021:2015 – 66510000-8 Страхові послуги (Обов`язкове особисте страхування водіїв 

від нещасних випадків на транспорті) 

Найменування 

предмета 

закупівлі із 

зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

закупівлі, 

грн 

Обґрунтування 

Технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета 

закупівлі 

Очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

1 2 3 4 5 

Код ДК 

021:2015 – 

66510000-8 

Страхові 

послуги 

(Послуги зі 

страхування) (4 

лоти) 

Відкриті 

торги 

UA-2021-02-

15-005125-a 

    2 220,00    

Згідно Постанови 

КМУ від 

14.08.1996 р. № 

959 "Про 

затвердження 

Положення про 

обов'язкове 

особисте 

страхування від 

нещасних 

випадків на 

транспорті 

Визначення очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі методом 

порівняння ринкових 

цін 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-005125-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-005125-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-005125-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-005125-a
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