
    

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, орієнтованої  

вартості предмета закупівлі  

(закупівля: UA-2023-02-09-004193-а) 

Назва 

предмета 

закупівлі 

Код ДК 021:2015 – 50110000-9. Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання 

(послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів 

та ремонту кузовів) 

Обґрунтування 

технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета 

закупівлі 

Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних 

потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 

   

1. Послуги з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів  

Замовника (відновлення вузлів та деталей транспортних засобів, заміни 

вузлів та деталей транспортних засобів, ремонт кузову автомобіля) 

повинні відповідати вимогам «Правил надання послуг з технічного 

обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», 

затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 

28.11.2014 р. № 615, порядку їх проведення, визначеному Положенням 

про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, затвердженим наказом Міністерства 

транспорту України № 102 від 30.03.1998р., вимогам «Технічного 

регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних 

транспортних засобів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.07.2013 № 643 та інструкцій заводів - виробників 

транспортних засобів.  

 

2. СТО повинна знаходитись в межах міст Бориспіль або Київ (бажано 

лівий берег), віддаленість від юридичної адреси Замовника  

(м. Бориспіль, вул. Київський шлях,2) не більше, як 25 км (у зв’язку з 

економією автомобільного пального Замовником).  

 

3. Учасник повинен мати можливість, на вимогу Замовника, 

організувати  виїзд групи спеціалістів для надання технічної допомоги 

поза межами СТО.  

 

4. Учасник повинен мати можливість приймати автомобілі на своїй 

території цілодобово (24/7, 365 днів на рік). 

 

5. Перелік власного або орендованого обладнання яке повинна мати 

СТО Учасника: 

- електричні або гідравлічні підйомники (не менше 5); 

- тестер для перевірки електрообладнання; 

- стенд для перевірки та регулювання  світла фар; 

- тестер для аналізу несправностей двигуна; 

- томп’ютерний стенд для регулювання кутів розвалу і сходження  

   коліс;  

- обладнання для перевірки та промивки паливної системи; 

- обладнання для діагностики та очищення інжекторів, форсунок;  

- обладнання для проведення балансування коліс та шиномонтажу;  

- обладнання для ремонту та заправки кондиціонерів;  

-  цех кузовного ремонту; 

-  спеціалізований інструмент для ремонту та обслуговування  

   транспортних засобів; 

 



    

6. Обладнання для дезінфекції та обеззараження систем вентиляції та 

кондиціонування транспортних засобів та салонів.                                               

 

7. Обладнання СТО повинно відповідати встановленим стандартам та 

нормам допуску, що діють в Україні та відповідати критеріям 

вимірювальних можливостей СТО (надати копію сертифіката визнання 

вимірювальних можливостей СТО, виданого ДП «Укрметртестандарт» 

або іншою акредитованою організацією, що має бути чинним на момент 

відкриття тендерних пропозицій та з усіма додатками, та бути чинним 

на період  дії договору, а також копії свідоцтв на повірку (калібрування) 

наступного обладнання:  

- стенд для балансування коліс;  

- манометр шинний;  

- гальмівний стенд;  

- стенд розвал-сходження ;  

- вимірювач світлопропускання скла;  

- газоаналізатор;  

- вимірювач димності відпрацьованих газів;  

- вимірювач параметрів світла фар;  

- вимірювач натягу ременів;  

- ключ динамометричний;  

- течешукач;  

- тахометр.   

 

Враховуючи потребу Замовника в наданні послуг з кузовного ремонту 

автомобілів, що потребують виконання зварювальних робіт, Учасник в 

складі пропозиції повинен надати копію дозволу (декларації) 

відповідності матеріально-технічної бази, видану державною службою 

України з питань праці, на виконання робіт підвищеної небезпеки, а 

саме, здійснення зварювальних, газо-полум’яних робіт, дійсну до кінця 

строку надання послуг по даній закупівлі ( в разі відсутності строку дії 

дозволу (декларації), Учасник надає лист-пояснення). 

 

СТО Учасника повинно мати: 

- власний склад автозапчастин та витратних матеріалів (з каталогом 

запасних частин) за  однією з адрес місцезнаходження приміщень СТО, 

для проведення технічного обслуговування транспортних засобів; 

- відповідну організаційну структуру (приймальний відділ, відділ 

запчастин, особу, відповідальну за якість виконаних робіт, тощо);  

- спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення для реалізації і 

правильного використання запчастин, інтервалів та трудомісткості 

чергового обслуговування автомобілів, технології їх ремонту та 

діагностики (наявність Au DATEX).  

 

При наданні послуг з відновлення вузлів та деталей транспортних 

засобів, заміни скла, ремонту кузову автомобіля – Учасник повинен 

використовувати власні запчастини та/або витратні матеріали.   

 

10. Учасник повинен забезпечити використання тільки нових 

автозапчастин та/або витратних матеріалів. 

 

 

 



    

11. Технічний стан транспортних засобів та/або складових частин 

(систем) транспортних засобів, після надання Учасником (переможцем 

торгів) послуг, повинен відповідати вимогам нормативних документів 

зазначених у п. 2 «Положення про технічне обслуговування і ремонт 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», 

затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 

№ 102 та інструкцій заводів-виробників ТЗ. 

 

12. Виконання Учасником (переможцем торгів) своїх зобов’язань по 

договору, частково може бути покладено на сторонні організації, 

залишаючись відповідальним перед Замовником за результати та 

строки робіт, за умови обов’язкового узгодження із Замовником обсягу 

та виду робіт, які буде виконувати стороння організація.  

 

Таким чином, технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі 

визначені відповідно до чинного законодавства та потреб замовника. 

Обґрунтування 

очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі, 

розміру 

бюджетного 

призначення 

Орієнтовна вартість предмета закупівлі складає: 300 000,00 грн. з ПДВ 

(триста тисяч грн. 00 коп.).  

 

Орієнтовна вартість за одиницю послуги (ціна 1 людино-години) 

складає: 550,00 грн. без ПДВ (п’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп). 

 

Орієнтовна вартість предмета закупівлі та за одиницю послуги 

розраховувались на підставі потреби замовника, виконаних аналогічних 

договорів попередніх років та отриманих комерційних пропозицій  

компаній, які займаються наданням вище вказаних послуг. 

 

 

 

 

 

 


