
Хмельницька обласна рада 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Бензину А-95, Дизельного палива, 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: 

Хмельницька обласна рада, 29005, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, майдан 

Незалежності, будинок 2, 00022651, Орган державної влади, місцевого самоврядування або 

правоохоронний орган. 

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, код 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання (Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги UA-2022-11-21-005467-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 39000,0 грн. 

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: 39000,0 грн. згідно з кошторисом на 2022 рік. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Опис предмету закупівлі: 

 

1. Станція технічного обслуговування повинна здійснювати діагностику, технічне 

обслуговування, ремонт та миття транспортних засобів Замовника наведених нижче: 

 

№ з/п Марка, модель автомобіля Рік випуску Об’єм двигуна, м3 Вид пального 

1. Audi A6 2012 2773 Бензин 

2. Tayota RAV4 2013 2231 Дизель 

3. Volkswagen Passat 2001 1781 Бензин 

4. Volkswagen Transport 2001 2461 Дизель 

5. Opel Combo 2010 1686 Дизель 

 

2. Учасник повинен  мати можливість надавати Замовнику комплекс наступних послуг: 

- заміна масла; 

- заміна гальмівної рідини; 

- заміна ременя/ланцюга ГРМ; 

- заміна масляного фільтра; 

- заміна свічок запалювання; 

- заміна салонного фільтра; 

- заміна повітряного фільтра; 

- заміна паливного фільтра; 

- діагностика ходової; 

- розвал-сходження коліс; 

- озонування салону автомобіля; 



- реставрація кермових рейок; 

- реставрація карданних валів; 

- реставрація муфт haldex; 

- ремонт та обслуговування гідропідсилювача керма; 

- заміна охолоджуючої рідини (антифризу); 

- видалення каталізаторів та сажевих фільтрів; 

- встановлення додаткового обладнання (сигналізації, фаркопи, парктроніки, вебасто, камери і т. 

д.) 

- ремонт стартерів 

- ремонт генераторів 

- ремонт і техобслуговування ходової частини та рульового управління; 

- ремонт і техобслуговування двигуна; 

- капітальний ремонт двигуна 

- ремонт і техобслуговування КПП; 

- ремонт та обслуговування АКПП; 

- ремонт і техобслуговування електрообладнання; 

- ремонт і техобслуговування паливної системи; 

- ремонт паливних форсунок; 

- ремонт ТНВД; 

- комп'ютерна діагностика окремих елементів, систем та вузлів ТЗ; 

- програмування та калібрування електронних блоків автомобіля; 

- ремонт та техобслуговування гальмівної системи; 

- ремонт та техобслуговування системи охолодження двигуна; 

- шиномонтаж, заміна шин; 

- прокатка та зварювання колісних дисків; 

- мийка автомобілів; 

- діагностика ЦТА (технічне обслуговування систем обігріву, вентиляції та кондиціонування 

повітря); 

- рихтування та фарбування кузовних деталей автомобіля; 

- полірування кузову автомобіля; 

- ремонт кузовного пластику автомобіля; 

- зварювальні роботи; 

- зварювальні роботи аргоном. 

 

3. Автомийка Учасника повинна обслуговувати усі без виключення марки автомобілів, які є в 

наявності у Замовника. Послуги з мийки автомобілів повинні включати наступні складові на кожну 

мийку одного ТЗ: 

- попередній обмив; 

- мийка з нанесенням миючих засобів, воску; 

- висушування кузову автомобіля; 

- видув залишків води зі скритих порожнин; 

- мийка килимків; 

- додаткова обробка для поліпшення мийки (в разі необхідності); 

- чистка салону автомобіля пилососом; 

- хімічна чистка салону автомобіля. 

Учасник повинен мати змогу надавати послугу з миття ТЗ Замовника щодня без попереднього 

запису. 

Миття легкових автомобілів Замовника повинно здійснюватися із використанням миючих засобів 

для миття кузовів, скла автомобілів та чистки салонів транспортних засобів відповідної якості, що не 

шкодять навколишньому середовищу та безпечні для пластикових, гумових і скляних деталей 

транспортного засобу. 

        Учасник повинен забезпечити безпечне зберігання автомобіля Замовника на території СТО, мати 

стоянку для зберігання ТЗ Замовника та цілодобову фізичну охорону або відеоспостереження. 

        На СТО обов’язкова наявність стендів, підйомників, автомийки, спецінструменту, обладнання та 

діагностичних приладів.  

 


