
Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської 
міської ради ( код 05396534)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної 
вартості по закупівлі; Послуги з перевезення транспортним засобом учасників спортивно- 
масових заходів, культурно-масових заходів в обласних, всеукраїнських nia міжнародних 
змаганнях, фестивалях, конкурсах).
«код заДК 021:2015: 60170000-0 « Прокат паса.жирських транспортних засобів із водієм».

Підстава для публікації обгрунтування : постанова Кабінету Міністрів України від 
16.12.2020 № 1266 « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України» від 
01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 № 710.

Процедура закупівлі- відкриті торги (з особливостями) ІІА-2023-01 -19-00432б-а 

Очікувана вартість 300000,00 грн. з ПДВ

Замовник залишає за собою право коригування маршрутів в залежності від потреби. Не 
виключаються незаплановані (термінові) поїздки, в тому числі кількома транспортними 
засобами в одному або різних напрямках одночасно.

Кількість рейсів протягом року -  в міру потреби та згідно заявок Замовника.

Термін надання послуг: до 31 грудня 2023 року включно.

Кількість надання послуг: 1 послуга.

Вимоги для надання послуг:

1. Послуги щодо перевезення дітей та співробітників установи, художніх колективів, 
учасників спортивних змагань мають надаватися з дотриманням вимог Закону України 
"Про автомобільний транспорт". Закону України «Про дорожній рух», Правил надання 
послуг пасажирського автомобільного транспорту.

2. Перевезення організованих груп дітей та співробітників підприємства по місту, в межах 
території України та за кордон.

3. Учасник повинен відповідно до отриманої письмової вимоги від Замовника здійснювати 
перевезення організованих груп дітей (учасників), художні колективи, учасників 
спортивних змагань, комфортабельними транспортними засобами -  автобусами.

4. Надавати транспортний засіб з водієм у вихідні і святкові дні за вимогою замовника.

5. Транспортний засіб надається на весь період проведення заходу та знаходиться в стані 
простою до закінчення даного заходу.

Вимоги до автомобільного транспорту:

1 .Організація та проведення щодобового контролю технічного стану автомобілів перед 
початком роботи, а саме:



-шиномонтаж транспортного засобу;

-щоденний перед рейсовий технічний огляд транспортного засобу;

-технічними рідинами в залежності від умов експлуатації;

-обов’язковою комплектацією транспортного засобу згідно з правилами дорожнього руху, 

-заміну транспортного засобу у разі виникнення його технічної несправності.

2. Транспортний засіб повинен бути міжміського та міжнародного сполучення.

3. Надати в необхідній кількості технічно справні транспортні засоби (автобуси), призначені 
їх виробником для перевезення пасажирів та їх багажу, сертифіковані відповідного типу, 
що відпові

дають параметрам комфортності для експлуатації на зазначених маршрутах, а саме:

- кількість пасажирських місць в автобусі в залежності від потреби (17-20), від 20 і більше 
місць, для поїздок за кордон на 20 місць;

- комфортні, м’які сидіння;

- система термоізоляції в салонах, підігрів салону;

- можливість доступу свіжого повітря;

- наявність аварійного виходу;

- сидіння надійно вбудовані та не мають технічних ушкоджень;

-наявність багажного відділення в транспорті.

4.Забезпечення своєчасності подачі в належному технічному та санітарному стані 
необхідної кількості автомобільних транспортних засобів.

Вимоги до водіїв:

1 .Водії повинні допускатися до роботи за умови:

-відсутності за результатами медичного огляду, протипоказань за станом здоров’я;

-проходження періодичного навчання з надання першої до медичної допомоги потерпілим 
в наслідок дорожньо-транспортних пригод;

-мати посвідчення на право керування автомобільними транспортними засобами 
відповідної категорії національного та міжнародного зразку;

-допускати до перевезень досвідчених водіїв, які мають стаж керування транспортним 
засобом не менше як З роки;

-діюча довідка про проходження обов’язкового медичного огляду;



-у разі якщо протяжність маршруту руху перевищує 500 км. автомобільний перевізник 
направляти у рейс двох водіїв.

Закупівля здійснюється на очікувану вартість згідно з потребою на 2023 рік, відповідно 
обсяги закупівлі можуть бути зменшені з урахуванням фактичного розміру фінансування 
Замовника та виробничих потреб.

Перевезення організованих груп дітей та працівників закладу повинно здійснюватись згідно 
з вимогами Постанови КМУ від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження правил надання 
послуг пасажирського автомобільного транспорту», а саме розділу «Перевезення 
організованих груп дітей» (п. 64-П.72)., до вимог Закону України "Про дорожній рух", "Про 
автомобільний транспорт", постанови КМУ від 26.09.2007 №1184 "Про внесення змін до 
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту".

Організатор - перевізник, який здійснює перевезення дітей та працівників закладу 
культури, молоді, спорту та туризму забезпечує ( Постанова МОЗ № 50 від 22.08.2020 року):

-проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного засобу в кінці робочої зміни 
-водіїв засобами індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на З години роботи 

на 1 особу), антисептичний засіб для обробки рук;
-проведення навчання з питань використання та утилізації засобів індивідуального захисту; 
-щоденний контроль за станом здоров'я водіїв та проведення температурного скринінгу до 
початку робочої зміни;
-не допуск до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби або підвищеною 
температурою тіла понад 37,2 °С;
-вхід до салону автотранспорту при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора 
або захисної маски);
-перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для сидіння.
-перевізник несе повну відповідальність, передбачену чинним законодавством, за безпеку 
пасажирів під час їх перевезення по маршруту;
-перевізник повинен мати ліцензію для міжнародних перевезень при наданні 
пасажирського транспорту для перевезення дітей, співробітників установи, художніх 
колективів, учасників спортивних змагань за кордон;
-всі страхові витрати пов’язані із підприємницькою діяльністю входять в загальну ціну 
послуг, які надаються;
-оплата доріг, паркування. проживання та харчування водіїв проводиться за рахунок 
перевізника.


