
ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з технічного обслуговування автомобіля Skoda Octavia, 

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: Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, 

адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

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): ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з технічного 

обслуговування автомобіля Skoda Octavia). 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-12-02-017001-a. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 7 000,00 грн. з ПДВ. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  
 

Розмір бюджетного призначення: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Дотримуючись правил техніки безпеки та інструкцій виробника автомобіля (зазначені в технічному паспорті 

автомобіля), необхідно замінити фільтри та мастило, а також провести сезонну заміну шин.  

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу послуг з технічного обслуговування автомобіля Skoda 

Octavia визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету 

закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Розділ І. Загальні вимоги щодо надання послуг 

1.  Обсяги та предмет закупівлі: 

- SKODA Octavia Tour 1,6i/75kW – TMBJK41UX6B064177 (2006 року); 

2. Місце надання послуг – сервісний центр учасника, технічні можливості якого повинні   відповідати всім 

вимогам заводу виробника автомобіля SKODA для проведення якісного технічного обслуговування та  

ремонту автомобілів; 

3. Запасні частини які Учасник замінює чи використовує при наданні послуг з технічного обслуговування 

Замовника повинні бути новими, оригінальними або такими, що відповідають встановленим виробником 

вимогам; 

4. Термін надання послуг- до 23.12.2022 р. 

 

Розділ ІІ. Перелік робіт, які необхідно провести та запасних частин, деталей і матеріалів, які 

необхідно замінити 

2.1. Перелік робіт, які необхідно провести 

Таблиця 1 

№з/п Назва операції Од. виміру 

Годин, а. м. 

(Заповнюється 

учасником) 

1. Інспекційний сервіс норм\год  

2. Захист двигуна з/в норм\год  

3. Протипиловий фільтр салону норм\год  

4. 
Фільтруючий елемент повітряного фільтра 

замінений 
норм\год 

 

5. Фільтр паливний заміна норм\год  

6. Шиномонтаж 4-х коліс норм\год  

 



2.2. Перелік запасних частин, деталей і матеріалів, які необхідно замінити 

Таблиця 2 

№з/п Найменування Од. виміру 

Кількість 

(Заповнюється 

учасником) 

1. Масло MOBIL SUPER 3000 208л (1л) 5W40 л.  

2. Фільтр мастила (VAG) шт.  

3. Пробка різьбова М14 (VAG) шт.  

4. Фільтр салону (вугільний) шт.  

5. Фільтр паливний шт.  

6. Фільтр повітряний двигуна шт.  

 

 


