
ОБГРУНТУВАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ 
Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області «Послуги з  

технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів» за кодом ДК 021:2015: 
50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання. 
 
Необхідність здійснення технічного обслуговування та ремонту службових 

автомобілів зумовлена виконанням вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», 
Правил експлуатації колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністра 
інфраструктури України від 26.07.2013 № 550, з метою підтримання у належному стані та 
забезпечення встановлених виробником технічних характеристик під час використання 
автомобілів.  

На сьогоднішній день на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у 
Волинській області перебувають 23 автомобілі, що придбані у 2000-2018 році з гарантійним 
терміном експлуатації 2-3 роки з дати придбання.  

Тендерним комітетом Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській 
області проведено попередній аналіз ринку для проведення моніторингу цін на аналогічні 
послуги станцій технічного обслуговування автомобілів.  

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 
 

1. Послуги з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів  

№ 
з/п Найменування Загальна 

кількість н/г 
Вартість І н/г, 
грн. (без ПДВ) 

Загальна 
вартість,  

грн. (без ПДВ) 

1. Послуги  180   
2. Вартість запасних частин та витратних матеріалів 180 000,00 

Всього (без ПДВ) (загальна вартість пропозиції складається з суми р. 1 та р. 2  
ПДВ*  
Всього з ПДВ* (загальна вартість пропозиції складається з суми р. 1 та р. 2  

 
2. Очікувана вартість предмета закупівлі – 272 000,00 грн. 
3. За одиницю виміру кількості предмета закупівлі приймається 1 послуга. 
4. Місце виконання послуг – за місцезнаходженням станції технічного обслуговування 

автомобілів 
5. Період поставки – протягом 2021 року. 
6. Умови надання послуг: 

1) можливість надання всього комплексу послуг щодо технічного обслуговування та 
діагностики, в тому числі й електронних систем легкових автомобілів; 

2) відстань подачі автомобілів від гаражів Головного управління 
Держпродспоживслужби у Волинській області (м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10) до СТО не 
повинна перевищувати 10 км з метою забезпечення оперативного проведення технічного 
обслуговування та поточного ремонту автомобілів Головного управління 
Держпродспоживслужби у Волинській області; 

3) наявність на складі СТО достатньої кількості запасних частин і агрегатів; 
4) строк виконання технічного обслуговування – не більше 8 год, за виключенням 

ремонту вузлів і агрегатів; 
5) надання гарантій на встановлені запасні частини, комплектувальні вироби та надані 

послуги, включаючи заміну запасних частин, визнаних дефектними з вини заводу – виробника 
і наданих послуг, пов’язаних із заміною вищезазначених запасних частин; 

6) наявність умов зберігання автомобілів на території СТО; 
7) наявність технічної та спеціальної літератури з проведення технічного обслуговування 

і ремонту автомобілів. 
 



7. При проведенні технічного обслуговування автомобілів учасник буде 
використовувати власні запчастини i витратні матеріали, вартість яких врахована при 
формуванні ціни. 

 


