
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, 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: Бурштинська міська рада, 77111, вул.С.Стрільців,4, м.Бурштин, Івано-

Франківська обл., Україна, код ЄДРПОУ – 04357466, орган місцевого самоврядування 

      2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): Придбання спецмашини для збору, транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських та промислових 

відходів на території Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської 

області (сміттєвоз із заднім завантаженням та поворотним відвалом), код національного 

класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 34140000-0  

Великовантажні мототранспортні засоби (34144510-6 Сміттєвози (Сміттєвоз із заднім 

завантаженням та поворотним відвалом) або «еквівалент») 

         3) кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:  

1 шт., м.Бурштин Івано-Франківська обл., вул.Стуса,2 

4) очікувана вартість предмета закупівлі – 3000000,0 грн. з ПДВ  відповідно до рішення 

міської ради від 30.03.2021 №29/10-21 «Про внесення змін в Перелік природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2021 рік».    

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про: очікувані 

обсяги закупівлі, а також інформація про ціни послуг, що міститься в мережі Інтернет у 

відкритому доступі, в тому числі на сайтах постачальників відповідної послуги та 

спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель. 

 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а 

також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис 

предмета закупівлі) щодо предмету закупівлі: 

Придбання спецмашин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та 

складування побутових, сільськогосподарських та промислових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської області (сміттєвоз із 

заднім завантаженням та поворотним відвалом) 

 (Сміттєвоз заднього завантаження на базі шасі МАЗ-6312 (або еквівалент)) 

Будь-які посилання в таблиці на конкретну торгівельну марку або тип, передбачає 

надання учасником еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути 

гіршими та відрізнятися від вимог, заявлених Замовником у технічній специфікації щодо 

предмету закупівлі).  

Якщо запропонований учасником закупівлі товар за технічними параметрами 

відрізняється від тих, що вимагаються замовником в інформації про необхідні технічні, 

якісні та кількісні характеристики, учасник в складі тендерної пропозиції обов’язково подає 

порівняльну таблицю параметрів запропонованого ним товару та параметрів, що визначені в 

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики. 

 



№ 

з/п 
Вимоги  замовника 

Підтвердженн

я вимог 

Учасником 

 1.Загальна частина  

 Обсяг закупівлі –  1 одиниця  

 

Сміттєвоз заднього завантаження   на базі шасі МАЗ-6312 (або еквівалент) 

повинен бути новим, в стандартному заводському виконанні, рік випуску  - не 

раніше 2021 року, в тому числі:   

Обладнання сміттєвоза – в стандартному заводському виконанні, рік випуску не 

раніше 2021 року,   

Автомобільне шасі МАЗ-6312 (або еквівалент),  в стандартному заводському 

виконанні, рік випуску не раніше 2021 року. 

Вказати марку 

 ( модель) 

сміттєвоза  та 

шасі, місяць, рік 

випуску    

сміттєвоза  та 

шасі 

 

Сміттєвоз заднього завантаження    призначений для роботи з євроконтейнерами, 

місткістю  від 0,06 м. куб. до 1,1 м. куб. Сміттєвоз повинен завантажувати тверді 

побутові відходи, пресувати  їх, транспортувати  та вивантажувати  в місцях  

захоронення відходів. 

 

 

 2.Технічна частина  

 Тип сміттєвоза – заднього завантаження  

 Колісна формула 6х4  

 Об’єм бункеру  - не менше 22,0 куб.м.  

 Коефіцієнт ущільнення  - не менше 1:6  

 Завантаження – механізоване та ручне  

 Вантажопідйомність cміттєвоза – не менше 16 900 кг  

 Вантажопідйомність маніпулятора - не менше 700 кг  

 Двигун – дизельний  

 
Кабіна – безкапотного типу, обладнана кондиціонером та автомобільною 

магнітолою з USB роз’ємом. 

 

 
Додаткове обладнання – снігоочисний відвал з гідравлічними органами 

керування. 

 

 Відповідність нормам екологічності – не менше Євро-5  

 Потужність двигуна не більше 280 к.с.  

 Повна маса автомобіля не більше 26 500 кг.   

 Коробка передач механічна 9 ступенева  

 Тип приводу робочих органів - гідравлічний  

 Розвантаження  відходів  з бункера – виштовхуючою плитою  

 Колеса розміром не менше 315/80R22,5  



 
3.Організаційна частина  

 

 

 У складі тендерної пропозиції Учасник    надає: 

-  приклад сертифікату відповідності на товар з минулих поставок;  

- витяг з ТУ на сміттєвоз, завірений печаткою заводу-виробника; 

- копію свідоцтва про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) 

виробника колісних транспортних засобів та символів міжнародного 

ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів, завірену 

печаткою заводу-виробника; 

- копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 щодо 

виробництва автотранспортних засобів (для виробника), завірену печаткою 

заводу-виробника; 

- копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 щодо 

торгівлі автотранспортними засобами (для учасника), завірену печаткою 

учасника; 

- зображення товару в кольоровому виконанні   

- оригінал гарантійного листа від заводу-виробника транспортної бази або його 

офіційного представника (імпортера), щодо поставки якісного та комплектного 

автомобіля, в строки визначені договором (у разі обрання учасника переможцем 

торгів та укладання договору);  

 - оригінал гарантійного листа від заводу-виробника навісного обладнання, щодо 

поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені договором (у разі 

обрання учасника переможцем торгів та укладання договору); 

 

 

Доставку  товару Учасник забезпечує  за власний рахунок  на адресу Замовника: 

77111, Україна,  

Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. Стуса, 2 

Гарантійний 

лист 

 
Учасник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію 

та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника. 

Гарантійний 

лист 

 

Гарантійний  строк експлуатації сміттєвоза не менше 12 місяців або 50 000 км 

пробігу (в залежності від того, що настане раніше) з дати підписання акту 

приймання-передачі товару за договором про закупівлю. 

Гарантійний 

лист 

 

Учасник здійснює післяпродажне та сервісне обслуговування автомобіля 

протягом гарантійного терміну експлуатації на базі Замовника. В разі поломок 

автомобіля під час гарантійного терміну, Учасник забезпечує  виїзд мобільної 

сервісної бригади для їх усунення, та за власний рахунок здійснює заміну 

запасних частин, які вийшли з ладу. 

Гарантійний 

лист 

 

В день поставки товару  Постачальником будуть надані     видаткова,  товарно-

транспортна накладна,    паспорт на товар, керівництво з експлуатації 

автомобіля,  керівництво з експлуатації двигуна, сервісна книжка на  товар, 

сертифікат типу колісного транспортного засобу та  всі необхідні документи, 

передбачені чинним законодавством України для реєстрації в сервісних центрах 

МВС України. 

Гарантійний 

лист 



 

При невідповідності якості товару, та (або) дефектів товару, та (або) будь-

чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару 

- Учасник зобов’язаний протягом 15 робочих днів замінити товар або його 

неякісну частину за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по її заміні  

Гарантійний 

лист 

 
На момент продажу, марка/модель  сміттєвоза буде  внесена в базу ДАІ України  Гарантійний 

лист 

 
Всі написи на елементах керування обладнання (піктограми) та вся технічна 

документація на  товар повинна бути на українській або російській мові. 

Гарантійний 

лист 

 

Сміттєвоз має бути укомплектований: 

- стандартним комплектом ЗІП, в тому числі: 

Ключ гайок коліс - 1 шт. 

Ключ для інструментального ящика - 1 шт. 

Таль для підйому запасного колеса - 1 шт. 

Лопатка монтажна - 1 шт. 

Домкрат - 1 шт. 

Шланг для накачки шин - 1 шт. 

Сумка інструментальна - 1 шт. 

Світильник переносний - 1 шт. 

Запобіжник 7,5А - 2 шт. 

Вогнегасник - 1 шт. 

Трос (ремінь) буксирувальний   

Слюсарно-монтажний інструмент - 1 к-т. 

- ключ трещіточний (КТ), для обслуговування різьбових з’єднань 

- запасне колесо. 

- Додатковий розширений інструментальний набір 

Гарантійний 

лист 

 

Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що 

сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, 

страхування та інших витрат, визначених законодавством. 

Гарантійний 

лист 

 
Строк  поставки товару - до 31.10.2021 року       Гарантійний 

лист 


