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Назва предмета закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування автотранспортних засобів 

(код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) 

Лот 1: Послуги з ремонту і технічного обслуговування автотранспортних засобів виконавчого комітету 

Коростенської міської ради (код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) 

Лот 2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування автотранспортних засобів управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради (код за Єдиним 

закупівельним словником ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання) 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: відповідно до потреб 

Замовника, з урахуванням діючих нормативно-правових актів, стандартів тощо, а саме: 

1. Послуги з технічного обслуговування автотранспортного засобу повинні відповідати: 

- Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III (із змінами); 

- Правилам надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних 

засобів, затвердженого Наказом Мінінфраструктури України від 28.11.2014  № 615; 

- Положенню про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, затвердженого Наказом Міністерства транспорту України 30 

березня 1998 року № 102; 

- ДСТУ 3649-2010 «Колісні транспортні дорожні. Вимоги безпеки до технічного стану та методи 

контролювання»; 

- Інструкціям заводів-виробників дорожньо-транспортних засобів. 

2. Послуги надаються кваліфікованим персоналом з використанням сертифікованого в Україні 

обладнання та матеріалів (у разі, якщо вони підлягають обов’язковій сертифікації в Україні). Виконавець 

під час проведення технічного обслуговування має забезпечити збереження гарантії заводу виробника на 

автомобілі, гарантійний період яких не завершився. 

3. Місце надання послуг: станція технічного обслуговування автомобілів (СТО) Учасника, яка 

знаходиться в м. Коростень Житомирської обл. в радіусі не більше ніж 5 кілометрів від місцязнаходження 

гаража виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

4. Місцезнаходження гаража: Лот 1: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 22; 

Лот 2: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, буд. 8 

5. Об’єм надання послуг: згідно орієнтованого переліку послуг, наведеного нижче, з проведенням 

діагностики та комплектацією необхідними матеріалами та запасними частинами: 

Лот 1: 

Орієнтовний перелік видів послуг 

Ремонт двигуна 

Ремонт трансмісії 

Ремонт ходової частини 

Ремонт кузова 

Ремонт систем обігріву, вентиляції та кондиціонування повітря 

Ремонт електричних систем, електропроводки та систем зовнішнього і внутрішнього освітлення 

Ремонт електронних систем керування вузлами та агрегатами автомобіля 

Лот 2: 

Орієнтовний перелік видів послуг 

Комп’ютерна діагностика 

Регулювання кутів встановлення коліс 

Зняття/встановлення захисту піддона двигуна  

Заміна повітряного фільтра двигуна 

Заміна повітряного фільтра салону 

Перевірка свічок запалення (заміна при необхідності) 

Заміна зубчатого ременя ГРМ 



Перевірка рівня масла в механічній коробці передач 

Заміна масла і фільтра двигуна 

6. Перелік транспортних засобів:  

Лот 1: 

Марка/Модель 
Державний  

номер* 

Рік 

випуску 

Об'єм 

двигуна (см3)  

Легковий автомобіль Great Wall С30 F/L 1.5 6AMT 

Intelligent  
АМ9597СТ 2018 1497 (бензин) 

Легковий автомобіль Great Wall С30 1.5 M/T АМ2045СО 2018 1497 (бензин) 

Легковий автомобіль Audi A-6 77712ВА 1999 1781 (бензин) 

Легковий автомобіль Daewoo Nexia АМ5941СО 2011 1598 (бензин) 

Автобус пасажирський Mercedes Bens 311 CDI АМ1777АМ 2003 
2148 (дизельне 

пальне) 

Легковий автомобіль Volkswagen Touareg 3.0 TDI АМ0007ВК 2013 
2967 (дизельне 

пальне) 

Легковий автомобіль HYUNDAI i30 PD FL 1.5 

W6N Classic AT 
AB3954IK 2021 1498 (бензин) 

Лот 2: 

Марка/Модель 
Державний  

номер* 

Рік 

випуску 

Об'єм 

двигуна (см3)  

Легковий автомобіль FIAT FIORINO COMBI АМ6990СР 2019 1368 (бензин) 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 155 550 грн. 00 коп., з 

ПДВ, з них: 

Очікувана вартість Лот 1: 150 000 грн. 00 коп., з ПДВ 

Очікувана вартість Лот 2: 5 550 грн. 00 коп., з ПДВ. 

Очікувана вартість відповідає розміру бюджетного призначення на 2023 рік згідно листів ініціаторів 

закупівлі та відділу бухгалтерського обліку. 

 

 


