
Обґрунтування предмета закупівлі  

  

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) 
 

Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-27-012556-a) 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

автомобілів, 50110000-9 - послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання, відповідний код 50112200-5 - послуги з технічного 

обслуговування автомобілів за ДК 021:2015 Єдиного 

закупівельного словника 
2 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

автомобілів (послуги з гарантійного та післягарантійного 

обслуговування автомобілів марки Toyota) (далі - Послуги) 

необхідно надавати з моменту підписання договору до кінця 

2023 року. 

Для надання Послуг СТО в обов’язковому порядку 

повинен бути сертифікат офіційного дилера «Toyota» на 

гарантійне та післягарантійне обслуговування  автомобілів 

Toyota Camry. 

Строк надання Учасником Послуг не повинен 

перевищувати 3 (трьох) робочих днів з моменту передачі 

автомобіля на СТО. Учасник торгів повинен мати можливість 

оперативного забезпечення необхідними запасними частинами 

та матеріалами для надання Послуг в повному обсязі. 

Гарантійні терміни наданих Послуг зазначаються в Акті 

виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія на надані Послуги 

і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно 

до Правил надання послуг з технічного обслуговування і 

ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом 

Міністерства інфраструктури України 28.11.2014  № 615 та 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за  

№ 1609/26386. 

Запасні частини, вузли та агрегати, що 

використовуються Учасником при наданні Послуг, повинні 

бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та 

сертифікованими державними органами сертифікації. 

Орієнтовний перелік та обсяг Послуг, які проводяться 

при обслуговуванні відповідно до регламентних робіт. 

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 
 

109 980,00 (сто дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень 

00 коп.) грн. з ПДВ. Відповідно до пункту 14 постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 закупівля 

здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у 

разі планової потреби наступного року (планових потреб 

наступних періодів). Запланована закупівля включається до 

річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 

Закону України "Про публічні закупівлі". Розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до розрахунку до проєкту 

кошторису на 2023 рік. Проектом кошторису ДСА України на 

2023 рік передбачені видатки на закупівлю послуг, що є 

предметом цієї закупівлі, за КЕКВ 2240. 
 


