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Обґрунтування доцільності 

закупівлі 

Потреба підприємства в проведенні закупівлі: код згідно ДК 

021:2015 – 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання» (Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобільного транспорту). 

Обґрунтування обсягів 

закупівлі 

Згідно потреб підприємства в послугах з технічного 

обслуговування і ремонту автомобільного транспорту.                    

4 послуги. 

Обґрунтування якісних 

характеристик закупівлі 

Вимоги щодо якості автозапчастин в складі послуг з технічного 

обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів на СТО:  

- автозапчастини повинні бути новими, 

- не бути відновленими; 

- не містити відновлених елементів; 

- відповідати технічним умовам (ТУ) і державним стандартам 

(ДСТУ), що діють на території України 

 

Вимоги до станції технічного обслуговування, яка повинна 

мати: 

- впроваджену на підприємстві систему Управління Якістю з 

технічного обслуговування та ремонту автотранспортних 

засобів сертифіковану згідно ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ 

ISO 14001:2015 (на підтвердження Учасник повинен в складі 

тендерної пропозиції надати копії відповідних сертифікатів); 

- не менш 6 оглядових ям (надати довідку); 

- не менш 4-х кран-балок (надати довідку);  

- токарне обладнання для проточки гальмівних дисків та 

колодок; 

- не менш 10 гідравлічних під’ємників вантажопід’ємністю 

від 4т до 5,5т 

- зручну транспортну розв’язку для під’їзду до СТО (надати 

довідку); 

- закриту територію для зберігання транспортних засобів під 

охороною (надати довідку); 

- доступ в режимі «наглядача» до бази виконаних наряд-

замовлень (надати довідку); 

- розміщення на правому березі м. Києва. СТО Учасника 

повинна знаходитися на відстані не більше 11 км від місця 

знаходження транспорту Замовника (м. Київ, пров. Герцена, 

6; м. Київ, проспект Перемоги, 82-А) (надати довідку). 

- всі роботи повинні виконуватись за однією адресою. 

 

Більш детально зазначено у Додатку 1 до Тендерної 

документації Замовника. 

Обґрунтування очікуваної 

ціни закупівлі 

Очікувану вартість закупівлі підприємство встановлювало на 

підставі отриманих комерційних пропозицій від учасників 

ринку. 

 


