
«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). 

Відкриті торги з особливостями. 

З метою забезпечення підтримки та відновлення технічної справності 

службових автомобілів обласної прокуратури, а також забезпечення надійної та 

безпечної експлуатації є наявна потреба у проведенні закупівлі послуг за предметом 

«Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів» (ДК 

021:2015:50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання). 

Технічне обслуговування автомобіля – це комплекс заходів, спрямованих на 

підтримку транспортного засобу в справному стані й відповідному зовнішньому 

вигляді, та на виявлення й усунення можливих прихованих несправностей. 

Технічна справність автомобіля включає у себе максимально можливий рівень 

безпеки, економічності, екологічності та надійності. 

Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати 

вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навко-

лишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій 

підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації. 

В умовах зростаючої інтенсивності використання транспортних засобів, 

пов’язаної з виконанням службових обов’язків працівниками прокуратури в умовах 

війни, особливе значення набувають питання забезпечення їх безпеки. Тому 

технічний стан обладнання транспортних засобів стає в ряд першочергових 

проблем. Не виявлені вчасно або не усунуті несправності транспортних засобів 

збільшують імовірність виникнення ДТП. 

Дата оприлюднення: 07 лютого 2023 11:33 год. за київським часом. 

Звернення за роз’ясненнями: до 12 лютого 2023 року 00:00 год за київським часом. 

Оскарження умов закупівлі: до 12 лютого 2023 року 00:00 год за київським часом. 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  15 лютого 2023 року 00:00 год за 

київським часом. 

Очікувана вартість: 237339,00 UAH з ПДВ. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2373,39 UAH з ПДВ. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00 %. 

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися 

тендерні пропозиції: 

Мова тендерної пропозиції 

українська 

 



№ Розділ І. Загальні положення 

1 2 3 

1 Терміни, які вживаються в 

тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 

25.12.2015 № 922 -VІIІ (зі змінами в редакції                                

від 16.08.2022) та Особливостей здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 

передбачених Законом України «Про публічні 

закупівлі», на період дії правового режиму воєнного 

стану в Україні та протягом 90 днів  

з дня його припинення або скасування затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

2022 року № 1178 ) (зі змінами – постанова КМУ                     

від 30.12.2022 № 1495) (далі – Особливості). Терміни 

вживаються у значеннях, наведених в Законі України 

«Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та 

Особливостях. 

2 Інформація про замовника 

торгів 

 

2.1 повне найменування Сумська обласна прокуратура 

2.2 місцезнаходження вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000. 

2.3 прізвище, ім’я та по батькові, 

посада та електронна адреса 

однієї чи кількох посадових 

осіб замовника, уповноважених 

здійснювати зв’язок з 

учасниками 

ПІБ: Іванов Сергій Васильович; 

посада: головний спеціаліст відділу матеріально-

технічного забезпечення та соціально-побутових 

потреб Сумської обласної прокуратури, 

уповноважена особа. 

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33,                              

м. Суми, 40000, тел. (099)3632574), електронна 

пошта: sergey_ms31@ukr.net 

3 Процедура закупівлі Відкриті торги (з особливостями) 

4 Інформація про предмет 

закупівлі 

 

4.1 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). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17


4.2 опис окремої частини або 

частин предмета закупівлі 

(лота), щодо яких можуть бути 

подані тендерні пропозиції  

Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в 

цілому, без поділу на окремі частини (лоти).  

4.3 кількість товару та місце його 

поставки або місце, де повинні 

бути виконані роботи чи надані 

послуги, їх обсяги 

Послуги повинні надаватися у м. Суми, за місцем 

розташування станції технічного обслуговування 

(далі- СТО) учасника.  

Обсяг послуг становить: 117,5 людино-годин. 

 

4.4 строки поставки товарів, 

виконання робіт, надання 

послуг 

Строк надання послуг: з дати укладання договору до 

31.12.2023.  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ. 

«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). 

Документи, що надаються учасником.  

Розділ 1. Вимоги до матеріально-технічної бази: 

Наявність в учасника процедури закупівл наступної матеріально-технічної бази: 

1.1. Цех або дільниця для проведення ремонту автомобілів, обладнаний електричними або 

гідравлічними підйомниками. 

1.2. Цех або дільниця для ремонту агрегатів автомобіля, з необхідним обладнанням та 

інструментом. 

1.3. Цех або дільниця по ремонту електрообладнання автомобілів. 

1.4. Шиномонтажна дільниця. 

1.5. Наявність приміщення (комори), в якому створено умови для зберігання запасних 

частин. 

1.6. Наявність приміщень для оформлення замовлень клієнтів. 

1.4. Рихтувальний цех. 

1.5. Зварювальний цех. 

1.7. Цех підготовки та фарбування автомобілів. 

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

2.1. Якість послуг повинна відповідати технічним вимогам, загальноприйнятим умовам 

надання такого виду послуг та чинному законодавству України. 

2.2. СТО повинна надавати весь комплекс послуг з поточного ремонту та технічного 

обслуговування 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. 

2.6. Кількість (обсяг) послуг, що є предметом закупівлі – 117,5 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: 

Специфікація. 

Таблиця 2  

№ 

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 

15 CHEVROLET Suburban 1997 5700 1 

Розділ 3. Наявність в учасника процедури закупівлі наступного обладнання та 

інструментів: 

3.1. Тестер для перевірки електрообладнання. 

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

повірці). 

3.3. Тестер для аналізу несправностей двигуна. 

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

метрологічній повірці). 

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

3.6. Обладнання для проведення шиномонтажних робіт. 

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

метрологічній повірці); 

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. Наявність в учасника процедури закупівлі наступної технічної 

документації: 

4.1. Каталог запасних частин. 

4.2. Технологічні карти на виконання ремонтних робіт. 

4.3. Наявність рекомендованого заводом-виробником пакета документів, який регламентує 

порядок і обсяг виконання сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів. 



Розділ 5. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 

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

одночасно. 

5.2. Наявність у працівників, які будуть залучені до надання послуг сертифікатів з 

технічних навчань. 

Розділ 6. Загальні вимоги до надавача послуг: 

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. Безпека 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. 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 учасником при наданні послуг, 

повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами.  

6.4. Учасником надається гарантія по наданим послугам та встановленим запасним 

частинам, а саме: по встановленим оригінальним запасним частинам - не менше одного року, по 

еквівалентним запчастинам – не менше шести місяців від дати їх встановлення/заміни або від 

дати відповідного акта. 

6.5. Можливість забезпечення послугами евакуатора, при необхідності. 

6.6. Можливість забезпечення підмінним автомобілем на час проведення ремонту 

транспортного засобу. 

6.7. Можливість замовнику особисто візуально контролювати надання послуг, за умови 

додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння 

ринкових цін.  

«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). 

Для аналізу цін використовувалася електронна система закупівель Prozorro. 

Електронною поштою надіслано не менше 3 (трьох) запитів надавачам послуг. 

Обсяг послуг – 117,5 людино-годин. 

Розрахунок цінової пропозиції проводився за розробленою замовником 

формою (формулами), яка направлена потенційним надавачам послуг.  

Отриманий масив цінових данних з урахуванням запасних частин. 



Учасник 1 Учасник 2 Учасник 3 

225036 гривень 265965 гривень 221017,50 гривень                    

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі, сільського 

господарства України від 18.02.2020 №275 очікувана ціна за одиницю, як 

середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, розраховується за такою 

формулою:  

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, 

де:  Цод - очікувана ціна за одиницю (за 1 послугу); 
 

 Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних 

умов. 

Розрахунок. 

Цод.=(225036+265965+221017,50)/3=237339,50 (грн.) 

Очікувана вартість закупівлі. 

Приймаємо – 237339 гривень з урахуванням податку на додану вартість. 

 


