
ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з ремонту АКПШ легкових автомобілів марки 
„Toyota” моделі „Camry”, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 
державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Автобаза 
Управління справами Апарату Верховної Ради України, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 24, код за 
ЄДРПОУ —  05907124, категорія замовника - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 
АКПШ легкових автомобілів марки „Toyota” моделі „Camry”).  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги із особливостями, UA-2022-11-18-011844-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 224 000,00 грн. Визначення 
очікуваної ціни за одиницю, згідно Порядку визначення очікуваної вартості предмета закупівлі в Автобазі 
Управління справами Апарату Верховної ради України, затвердженого наказом директора № 15-2/03-1-20 від 
19.01.2022 р., шляхом направлення запитів цінових пропозицій (електронною поштою) постачальникам запасних 
частин, та становить середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховуються за такою 
формулою:  

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,  

де: Цод - очікувана ціна за одиницю; 

 Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації або відповідей на запити цінових пропозицій, 
приведені до єдиних умов; 

 К - кількість цін, отриманих на запити цінових пропозицій; 

Загальна очікувана вартість предмета закупівлі становить 224 000,00 грн. Кількість послуг: 58 

Розмір бюджетного призначення: 224 000,00 грн. згідно з потребою на 2022 рік та кошторису. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик. Строк надання послуг — по 31 грудня 2022 року. 

Послуги з ремонту АКПШ легкових автомобілів марки „Toyota” моделі „Camry” повинні відповідати 
вимогам Законів України «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про захист 
прав споживачів», «Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних 
засобів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 р. № 615, порядку їх 
проведення, визначеному Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів 
автомобільного транспорту, затвердженим наказом Міністерства транспорту України   № 102 від 30.03.1998 р., 
та інструкцій заводів - виробників транспортних засобів. 

Послуги учасника повинні надаватися у місті Києві.  
При наданні послуг з ремонту АКПШ легкових автомобілів марки „Toyota” моделі „Camry” – учасник 

повинен буде використовувати власні запчастини та/або витратні матеріали, вартість яких повинна бути 
врахована при формуванні ціни пропозиції. 

Учасник повинен забезпечити використання оригінальних та/або аналогічних автозапчастин та/або 
витратних матеріалів, у відповідності до рекомендацій заводу Виробника.  

Учасник гарантує Замовнику надання послуг у повному обсязі відповідно до умов Договору про закупівлю. 
Учасник гарантує відповідність складових транспортних засобів, які піддавалися технічному 

обслуговуванню та/або відновлювальному ремонту, вимогам технічної документації заводу-виробника і 
нормативних документів, визначених у «Правилах надання послуг з технічного обслуговування і ремонту 
колісних транспортних засобів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 р. 
№ 615. 



Технічний стан ТЗ та/або складових частин (систем) ТЗ, після надання Учасником - переможцем торгів 
послуг визначених цією Документацією, повинен відповідати вимогам нормативних документів зазначених у п. 
2 “Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного 
транспорту”, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 № 102 та інструкцій заводів-
виробників ТЗ.  

 


