Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з ремонту і
технічного обслуговування автомобілів, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«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:
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України, м. Харків,
проспект Московський, 142, 61060. Код за ЄДРПОУ 00497176. 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 і частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності): ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання
ЛОТ1: ДК 021:2015: 50112110-7 - Послуги з ремонту кузовів (ремонт та технічне
обслуговування автомобіля ГАЗ 2217)
ЛОТ2: ДК 021:2015: 50112100-4 - Послуги з ремонту автомобілів (ремонт та технічне
обслуговування автомобіля ГАЗ 3110)
Процедура закупівлі: Відкриті торги.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості послуг з ремонту і технічного
обслуговування автомобілів визначені з урахуванням реальних потреб інституту та
оптимального співвідношення ціни та якості.
ЛОТ1:
Ремонт автомобіля ГАЗ 2217 виконується з додержанням вимог наступних нормативноправових актів: "Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних
транспортних засобів", затверджених наказом
Міністерства інфраструктури України
28.11.2014р. №615; "Вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного
транспортного засобу,
методи такої перевірки",
затверджених наказом міністерства
інфраструктури України 26.11.2012р. №710; "Технологічні вимоги до засобів перевірки
технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу", затверджених
наказом Міністерства інфраструктури України 15.02.2012 № 106; "Положення про технічне
обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту",
затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 30.03.98р. №102.
Надання послуг з ремонту автомобіля ГАЗ 2217 повинно відповідати вимогам державних
стандартів, інструкцій заводу-виробника автомобіля. Запасні частини, що використовуються
при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними, сертифікованими для продажу на
території України (про що надається відповідний гарантійний лист). Гарантійний термін на
запасні частини, що використовуються при наданні послуг, повинен складати не менше 12
(дванадцяти) місяців. Гарантійний термін на надані послуги повинен складати не менше ніж 12
(дванадцять) місяців з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

Станція технічного обслуговування на якій будуть надаватися послуги повинна мати:
кваліфікований персонал; виробничі споруди, засоби технічного обслуговування, діагностичне
обладнання, склад запчастин (необхідні оригінальні деталі, вузли, агрегати); професійний та
спеціалізований інструмент для виконання ремонту автомобіля ГАЗ 2217.
Представники Замовника мають право у присутності відповідальної особи Виконавця на
всіх етапах здійснювати контроль якості послуг та відповідності їх технічним вимогам, не
втручаючись у господарську діяльність Виконавця.
Термін надання послуг: від дати підписання договору до 01 липня 2021 р.
Кількість послуг 4
Місце поставки: Україна, Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, 142, 61060
Технічне завдання
№
1
2
3
4

Найменування послуг
Розбирання автомобіля
Складальні роботи
Фарбувальні роботи
Зварювальні роботи

Од. виміру
послуга
послуга
послуга
послуга

Кількість
1
1
1
1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Запчастини та витратні матеріали
Шпаклівка
Ґрунтовка
Фарба
Абразивний папір
Дріт зварювальний
Капот автомобіля
Ремкомплект порогу зовнішнього
Поріг автомобіля
Панель передніх дверей
Ремкоплект внутрішніх дверей
Ремонтна панель лівої боковини салона
Ремонтна частина арки задніх колес
Ремонтна частина арки задніх колес
Ремкомплект задньої частини кузова
Задня панель кузова зовнішня
Задня панель кузова внутрішня
Ремонтна частина бокових дверей зовнішня
Ремонтна частина бокових дверей внутрішня
Ремкомплект порога бокових дверей
Ремонтна частина задніх дверей зовнішня
Ремонтна частина задніх дверей внутрішня
Жолоб гумового ущільнення задніх дверей
Бампер задній
Гумові ущільнення дверей

Од. виміру
кг
кг
кг
кв.м
кг
шт.
комплект
шт.
шт.
комплект
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комплект

Кількість
3,60
1,60
3,60
1,00
2,50
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ЛОТ2:
Ремонт автомобіля ГАЗ 3110 виконується з додержанням вимог наступних нормативноправових актів: "Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних
транспортних засобів", затверджених наказом
Міністерства інфраструктури України
28.11.2014р. №615; "Вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного
транспортного засобу,
методи такої перевірки",
затверджених наказом міністерства
інфраструктури України 26.11.2012р. №710; "Технологічні вимоги до засобів перевірки
технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу", затверджених
наказом Міністерства інфраструктури України 15.02.2012 № 106; "Положення про технічне
обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту",
затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 30.03.98р. №102.
Надання послуг з ремонту автомобіля ГАЗ 2217 повинно відповідати вимогам державних

стандартів, інструкцій заводу-виробника автомобіля. Запасні частини, що використовуються
при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними, сертифікованими для продажу на
території України (про що надається відповідний гарантійний лист). Гарантійний термін на
запасні частини, що використовуються при наданні послуг, повинен складати не менше 12
(дванадцяти) місяців. Гарантійний термін на надані послуги повинен складати не менше ніж 12
(дванадцять) місяців з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг.
Станція технічного обслуговування на якій будуть надаватися послуги повинна мати:
кваліфікований персонал; виробничі споруди, засоби технічного обслуговування, діагностичне
обладнання, склад запчастин (необхідні оригінальні деталі, вузли, агрегати); професійний та
спеціалізований інструмент для виконання ремонту автомобіля ГАЗ 2217.
Представники Замовника мають право у присутності відповідальної особи Виконавця на
всіх етапах здійснювати контроль якості послуг та відповідності їх технічним вимогам, не
втручаючись у господарську діяльність Виконавця.
Термін надання послуг: від дати підписання договору до 01 липня 2021 р.
ЛОТ2: Кількість послуг 6
ЛОТ2: Місце поставки: Україна, Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, 142, 61060
Технічне завдання
№
1
2
3
4
5
6

Найменування послуг
ремонт двигуна з заміною головки блока
заміна патрубків двигуна
заміна комплекту прокладок двигуна
заміна гальмівних колодок
заміна хрестовин
заміна кульових шарнірів підвіски

Од. виміру
послуга
послуга
послуга
послуга
послуга
послуга

Кількість
1
1
1
1
1
1

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2021 рік, становить
61936.00 грн. 00 коп. з ПДВ.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
ЛОТ1: 43436,00 грн.
ЛОТ2: 18500,00 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.

