
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4
1 
постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Комунальний заклад «Рівненський міський 

спортивно-технічний клуб «Рівненської міської ради; 33027, Рівненська обл., місто Рівне, 

вул.Д.Галицького, 25; код за ЄДРПОУ – 40342117; категорія замовника – юридична особа, 

яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

 

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): «Мотоцикли» код за ДК 021:2015: 34410000-4 Мотоцикли 

ЛОТ 1 – Мотоцикл для міні-спідвею, код ДК 021:2015 34410000-4 Мотоцикли; 

ЛОТ 2 – Мотоцикл для спідвею, код ДК 021:2015 34410000-4 Мотоцикли. 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-12-000159-a 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

ЛОТ 1 – Мотоцикл для міні-спідвею 

 

ЛОТ 2 – Мотоцикл для спідвею 

 

№ 

з/п 
Найменування Кількість Технічні характеристики та необхідна комплектація  

1. Мотоцикл для 

міні-спідвею 

модель 

SPEEDWAY 

SHUPA SH2V  

або еквівалент 

1 од. Рік випуску: 2017-2021; 

Рама: «Stuha» велика, аналог 500 см.куб.; 

Двигун: SHUPA (бензин, метанол); 

Об’єм двигуна: 124 куб. см.; 

Тип двигуна: 4-тактний; 

Кількість циліндрів: 1; 

Система вприскування палива: карбюратор 24, 28 

(бензин, метанол); 

Кермо: Renthall; 

Ручка газу/щеплення: Domino; 

Система електрики: PVL 2V, PVL 4V; 

Свічка розжарювання: NGK 5606 / ER8EH-N 

Вихлопна система (глушник): Shupa 2017-2021р.в.; 

Колеса: SM Pro 

Стан: новий, б/в (в робочому стані) 

№ 

з/п 
Найменування Кількість Технічні характеристики та необхідна комплектація  

1. Мотоцикл для 

спідвею модель 

GM або 

еквівалент 

1 од. Рік випуску: 2017-2021; 

Рама: «Stuha»; 

Двигун: GM (працює на метанолі); 

Об’єм двигуна: 500 куб. см.; 

Тип двигуна: 4-тактний; 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-12-000159-a


 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений на підставі аналізу ринку цін на відповідний товар та відповідно до 

кошторису закладу на 2021 рік. 

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 185 000 грн. з ПДВ (лот 1 - 88000,00 грн.; 

лот 2 - 97000,00 грн.) 

 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу ринку цін на 

відповідний товар та відповідно до кошторису закладу на 2021 рік. 

Кількість циліндрів: 1; 

Система вприскування палива:  

карбюратор Blixt 2 (метанол); 

Кермо: Renthall; 

Ручка газу: KLS або аналогічні 

Ручка щеплення: Magura; 

Система електрики: PVL з лімітером 2020-2021 р.в.; 

Свічка розжарювання: NGK 

Вихлопна система (глушник): KING 2019-2021р.в.; 

Колеса: SM Pro, Talon 

Гума: Mitas 

Стан: новий, б/в (в робочому стані). 


