
Інформація про предмет закупівлі. 

Назва предмета закупівлі  «Послуги з поточного ремонту та технічного 

обслуговування транспортних засобів»                                    

(ДК 021:2015:50110000-9 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання  

Опис окремої частини 

(частин) предмета 

закупівлі (лота), щодо якої 

можуть бути подані 

тендерні пропозиції  

 Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі 

вцілому, без розподілу на окремі частини (лоти).  

Місце, кількість, обсяг 

поставки товарів (надання 

послуг, виконання робіт) 

Послуги повинні надаватися у м. Суми, за місцем 

розташування станції технічного обслуговування.  

Обсяг послуг становить 77 людино-годин. 

 

Строк поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт) 

Строк надання послуг до 31.12.2021  

Початок надання послуг буде визначено під час 

укладання договору за результатами закупівлі. 

Недискримінація 

учасників 

Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм 

власності та організаційно-правових форм беруть 

участь у процедурах закупівель на рівних умовах. 

Замовники забезпечують вільний доступ усіх 

учасників до інформації про закупівлю, 

передбаченої цим Законом. 

Очікувана вартість 150000 грн 

 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі: «Послуги з поточного ремонту та технічного 

обслуговування транспортних засобів» (ДК 021:2015:50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання) 

Розділ 1. Вимоги до наявності та стану приміщень СТО: 

1.1.  Цех для проведення ремонту, обладнаний електричними або 

гідравлічними     підйомниками; 

1.2.  Цех для ремонту агрегатів з комплектом обладнання; 

1.3.  Дільниця по ремонту електрообладнання; 

1.4.  Рихтувальний цех; 

1.5.  Зварювальний цех; 

1.6.  Шиномонтажна дільниця; 

1.7.  Цех підготовки та фарбування автомобілів; 
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1.8.  Наявність складських приміщень, в яких створено умови для 

зберігання запасних частин; 

1.9.  Наявність приміщень для оформлення замовлень клієнтів. 

Розділ 2. Вимоги до якості та обсягу послуг, що надаються СТО: 

2.1. Якість послуг повинна відповідати технічним вимогам, 

загальноприйнятим умовам надання такого роду послуг та чинному 

законодавству України. 

2.2.  СТО повинна представляти весь комплекс послуг з технічного 

обслуговування та ремонту транспортних засобів відповідно до вимог заводу-

виробника. 

2.3. Конкретний перелік та вартість послуг, перелік запасних частин та 

матеріалів, що надаються Замовнику, строк надання послуг визначаються в 

наряді-замовленні, при кожному прийманні транспортних засобів на СТО. 

2.4. Вартість запасних частин та витратних матеріалів розраховується за 

цінами Виконавця, що діяли на день оформлення наряду-замовлення, але не 

повинна перевищувати їх середню ринкову вартість на момент ремонту. 

2.5. Вартість послуг, запасних частин та витратних матеріалів вказується у 

наряд-замовленнях та відповідних актах приймання-передачі наданих послуг 

(актах виконаних робіт). 

2.6. Кількість (обсяг) послуг, що є предметом закупівлі: 77 людино/годин. 

2.7. Місце надання послуг, що є предметом закупівлі: м. Суми. 

2.8. Перелік транспортних засобів Замовника, щодо яких надаються 

послуги за предметом закупівлі:  

№ 

п/п 

Марка автомобіля Рік випуску Об’єм 

двигуна, 

см3 

Кількість 

одиниць 

1 CHEVROLET Evanda 2.0 2006 1998 1 

2 DAEWOO Lanos 1.5 2008 1498 1 

3 ВАЗ-21101 2007 1596 7 

4 CHEVROLET  Niva 2123 2007 1690 1 

5 ВАЗ-21101 2006 1596 1 

6 ВАЗ-21214 2006 1690 2 

7 NISSAN Teana 2,5 l 2012 2496 1 

8 VOLKSWAGEN Passat 1.8 

TSi 

2008 1798 2 

9 TOYOTA Avensis 1,8 2012 1798 1 

10 TOYOTA Camry 3.5 2007 3456 1 

11 Mitsubishi Lanser 2.0 l 2008 1998 1 

12 ВАЗ-217030 2007 1596 1 

13 ГАЗ-2705 2005 2285 1 

14 Mersedes Benz C 240 2001 2597 1 



Розділ 3. На СТО Учасника, обов’язково, повинно бути наступне 

обладнання: 

3.1.  Тестер для перевірки електрообладнання; 

3.2.  Стенд для перевірки та регулювання фар (обов’язково підлягає 

метрологічній перевірці); 

3.3.  Тестер для аналізу несправностей двигуна; 

3.4.  Стенд для регулювання кутів розвалу і сходження коліс(обов’язково 

підлягає метрологічній перевірці); 

3.5.  Стенд для балансування коліс (обов’язково підлягає метрологічній 

перевірці); 

3.6.  Обладнання для проведення шиномонтажних робіт;  

3.7.  Обладнання для ремонту та заправки кондиціонерів (обов’язково 

підлягає метрологічній перевірці); 

3.8.  Професійний та спеціалізований інструмент для ремонту та 

обслуговування транспортних засобів Замовника. (вимірювальний інструмент 

та динамометричні ключі підлягають обов’язковій метрологічній повірці.) 

 

Розділ 4. Вимоги до наявності технічної документації: 

4.1.  Каталог запасних частин; 

4.2.  Технологічні карти на виконання ремонтних робіт. 

 

Розділ 5. Вимоги до Учасника щодо працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвіду: 

5.1. Можливість залучення до виконання робіт не менш ніж 2 (двох) 

працівників одночасно; 

5.2. Наявність безперервного стажу роботи у працівників, які будуть 

залучені до виконання робіт не менше трьох років. 

5.3. Наявність у працівників, які будуть залучені до виконання робіт 

сертифікатів з технічних навчань. 

 

Розділ 6. Виконавець зобов’язаний забезпечити: 

6.1. Відповідальне збереження транспортних засобів. 

Відповідальне збереження - комплекс організаційних і технічних заходів, 

які гарантують зберігання транспортного засобу у відповідності до вимог 

експлуатаційної документації на транспортний засіб, протягом часу проведення 

ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу; 

6.2. Безпеку представника Замовника під час його перебування на СТО. 

6.3. У разі виникнення недоліків з наданих послуг, під час прийняття 

транспортного засобу Замовником - безкоштовне усунення цих недоліків. 

Гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в актах 

приймання-передачі наданих послуг (актах виконаних робіт). Гарантія на 

виконані роботи і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до 



Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних 

транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури 

України 28.11.2014 № 615, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17.12.2014 за № 1609/26386.  

Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Виконавцем при 

виконанні робіт (наданні послуг), повинні бути новими, оригінальними або їх 

еквівалентами.  

6.4. Виконавцем надається гарантія по наданим послугам та встановленим 

запасним частинам. По встановленим оригінальним запасним частинам - не 

менше одного року, по еквівалентним запчастинам – не менше шести місяців від 

дати їх встановлення/заміни. 

6.5. Можливість забезпечити послугами евакуатора при необхідності. 

6.6. Можливість забезпечення підмінним автомобілем на час проведення 

робіт. 

6.7. Можливість Замовнику особисто візуально контролювати надання 

послуг за умови додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених 

законодавством. 

 


