
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання п. 41  Постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами 

внесеними Постановою Кабінету Міністрів України  від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 

жовтня 2016 р. № 710» 

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС  

- ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 

34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби        

трактор (Mahindra 9500) з навісним обладнанням (фронтальний 

навантажувач + щітка)  (або еквівалент) 

Вид та ідентифікатор закупівлі -  Відкриті торги    UA-2022-10-06-010825-a 

Очікувана вартість предмета закупівлі - 4 177 233.00 грн з ПДВ (чотири   мільйони  

сто сімдесят сім  тисяч  233 грн. 00 коп.) з  ПДВ. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:               

З метою нормального функціонування підприємства протягом 2022 року і забезпечення 

його належним ТЗ для загальних дорожньо-будівельних робіт потрібно 

трактор, який створений для максимальної ефективності в роботі завдяки потужному 

двигуну, надійної коробки передач з синхронізатором, а саме: трактор MAHINDRA 9500 

або еквівалент. 

             Тому необхідно провести закупівлю трактора MAHINDRA 9500  або еквівалент 

через відкритті торги, так як , дана модель важкого класу, для виконання широкого 

спектру робіт, залежно від типу робіт, трактор агрегатується з різним обладнанням за 

допомогою механізму 3-точковою навішування, тому є економічно-вигідним для 

підприємства в подальшому та являється забезпеченням належної та безперебійної роботи 

підприємства із надання послуг населенню, зміцнення його матеріально-технічної бази, 

досягнення стабільної та беззбиткової діяльності підприємства. 

Товар повинен бути новим,  не раніше 2021 року випуску,   технічно справним, 

комплектуючі та матеріали - такі, що не були у вживанні. Гарантія на Товар має бути не 

менше 12 місяців  з моменту приймання – передачі Товару Замовником. 

 

Технічні характеристики 

Експлуатаційна вага, кг не більше  4200 

Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм 
не більше 4 200 х 2 100 х 2 700 

 

Двигун 

Модель 

9500 4WD або аналог 

Потужність, к.с.  при об/хв не менше 90 при 2300 

Тип 
4 – тактний, з прямим вприском 

турбодизель з рідинним охолодженням 

Кількість циліндрів 4 

https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-1-serpnia-2013-r-631-i-vid-11-zhovtnia-2016-r-710/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-06-010825-a


Об’єм двигуна не менше 3530 

Передпусковий підігрівач свічка накалу 

Трансмісія 

Тип 
Реверсне управління вперед-назад з 

синхронним перемикачем передач 

Кількість передач вперед/назад 12/12 

Колісна формула повний привод 4х4 

Диференціал заднього мосту з блокуванням 

Щеплення 

Тип сухе дводискове 

Гальмівний механізм 

Тип дискові гальма 

Гідравліка та навісна система 

Тип 
гідравлічна система з регулюванням 

положення тяги 

Вантажопідйомність навісного механізму, 

кг 
не менше 2500 

ВВП 

Тип незалежний 

Максимальна потужність л.с. не менше 70 

Оберти ВВП, об/хв 540 

Шини 

Передні  12,4-24 

Задні 18,4-30 

Інші параметри 

Об'єм паливного баку, л не менше 50 

Противаги передні/задні, кг не менше 280/140 

Підсилювач руля гідравлічний 

Навісне обладнання - фронтальний навантажувач 

Об'єм ковша, м.куб не менше 0,8 

Габарити ковша ШхГхВ, мм не менше 2000х800х800 

Висота навантаження, м не менше 3,6 

Вантажопідйомність, кг не менше 1000 



Навісне обладнання – щітка 

Габаритний розмір ширини, мм не більше 2300 

Тип обладнання навісний 

Ширина смуги, що очищається, мм не менше 1800 

Розміщення барабана щітки до терпен-

дикуляру напрямку руху під кутом, Ø 
не менше 30 

Діаметр барабана щітки, мм 550 

Оберти барабана щітки, об/хв не менше 540 

Матеріал щітки поліпропілен 

Вага, кг не більше 400 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі - Відповідно до листа 

Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 при визначенні 

очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники 

можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, 

виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з 

урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках 

відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс 

України. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію 

щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має 

послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на 

викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, 

зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 5 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), та законодавства в цілому. 

Замовник самостійно обирає шлях здійснення такого моніторингу, бо дане питання 

законодавчо не врегульовано. При цьому замовник зважає на принципи здійснення 

закупівель, закріплені у статті 5 Закону. Закупівлі здійснюють за такими принципами: 

добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; 

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і 

зловживанням. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі 

середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін, комерційних пропозицій на 

аналогічний товар. Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у відповідності до 

наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 

18.02.2020 No 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі» з врахуванням кошторисних призначень та потреби.                         

Очікувана вартість на закупівлю   3-х   одиниць    -  тракторів  (Mahindra 9500) з 

навісним обладнанням (фронтальний навантажувач + щітка)  (або еквівалент)              

становить 4 177 233.00 грн з ПДВ (чотири   мільйони  сто сімдесят сім  тисяч  233 грн. 

00 коп.) з  ПДВ. 


