
Обґрунтування доцільності проведення закупівлі: код згідно ДК 021:2015 – 

50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання»  

(Поточний ремонт і обслуговування автопідіймача АП-17) 
 

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» (Поточний ремонт і обслуговування автопідіймача 

АП-17). 

Обґрунтування обсягів 

закупівлі 

Згідно потреб підприємства в послугах з поточного ремонту і 

обслуговування автопідіймача АП-17. 

1 послуга. 

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 

Учасник надає гарантійний лист. 
 

Вимоги до станції технічного обслуговування, яка повинна 

мати: 

- можливість за вимогою Замовника організувати виїзд групи 

спеціалістів для надання технічної допомоги поза межами СТО. 

Режим роботи СТО повинен бути – без вихідних (що 

підтверджується гарантійним листом Учасника). 

- впроваджену на підприємстві СТО систему Управління Якістю з 

технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів 

сертифікованих згідно ДСТУ ISO 9001:2015 (на підтвердження 

Учасник повинен надати копію відповідного сертифікату). 

- обладнання СТО Учасника повинно відповідати встановленим 

стандартам та нормам допуску, що діють в Україні та відповідати 

критеріям перевірки в державній метрологічній системі (учасник 

повинен надати копію Сертифікату визнання вимірювальних 

можливостей виданого ДП «Укрметртестстандарт»). 

- мати чинні дозволи та/або ліцензії, які видані уповноваженими 

державними органами згідно чинного законодавства на виконання 

робіт підвищеної небезпеки, а саме на виконання робіт з 

обслуговування та ремонту вантажопідіймальних механізмів 

(автомобільні крани та підіймачі) (надати копію/ї відповідного/их 

дозволу/ів) 

- копію сертифікату (сертифікатів) виданого/их уповноваженим 

органом, який засвідчує, що послуги, які будуть надаватися 

учасником відповідають вимогам ДСТУ 2322-93, ДСТУ 3649:2010, 

ДСТУ 4276:2004, ДСТУ 4277:2004. Сертифікат повинен бути 

чинним та з усіма додатками, на які є посилання у такому 

сертифікаті. 

- закриту територію для зберігання транспортних засобів під 

охороною (надати довідку); 

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

(надати довідку); 

- розміщення в межах м. Києва, відстань проїду від виробничих баз 

Замовника (м. Київ, проспект Перемоги, 82-А та м. Київ, провулок 

Герцена, 6) до СТО Учасника не повинна перевищувати 12 км. 



(надати довідку). 

На всі деталі та вузли повинна надаватися гарантія відповідно до 

умов заводу-виробника, але не менша обумовленої відповідними 

нормативними документами України. 

 

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. 

 


