
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю послуг ремонту та технічного 

обслуговування автомобіля SUZUKI GRAND VITARA АХ 53-51 ІР, 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, що найбільш відповідає номенклатурній 

позиції ДК 021:2015 50112000-3 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів 

(ремонт та технічне обслуговування автомобіля SUZUKI GRAND VITARA АХ 53-51 ІР). 

Процедура закупівлі: Відкриті торги.  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічне завдання 

№ Найменування послуг 
Одиниця 

вимірювання 
Кількість 

  
Ремонт та технічне обслуговування  автомобіля  

SUZUKI GRAND VITARA  АХ 53-51 ІР,  у т. ч.: 
   

1.  Заміна наконечника  кермової тяги (з однією сторони) послуга 1 

2.  Регулювання розвалу - сходження послуга 1 

3.  Заміна важеля лівого нижнього  передньої підвіски  послуга 1 

4.  Заміна важеля правого нижнього передньої підвіски  послуга 1 

5.  Заміна з обох сторін  колодок  гальмівних передніх  послуга 1 

6.  Заміна дисків гальмівних  передніх   послуга 1 

7.  Заміна колодок  гальмівних  задніх   послуга 1 

8.  Заміна дисків гальмівних  задніх   послуга 1 

9.  Заміна кільця глушника   послуга 1 

10.  Заміна роликів обвідних послуга 1 

11.  Заміна ролика  натягувача  ременя генератора  послуга 1 

12.  Заміна ременя привідного   послуга 1 

13.  Заміна датчика масової витрати повітря послуга 1 

14.  Заміна датчика лямбда-зонд послуга 1 

 

№ Запчастини та витратні матеріали № за каталогом 
Одиниця 

вимірювання 
Кількість 

1 Наконечник кермової тяги 48810-79J01-000 шт. 1 

2 Гайка 08314-4012А-000 шт. 1 

3 Штифт наконечника 04111-3020А-000 шт. 1 

4 Колодки гальмівні передні 55810-61М02-000 шт. 1 

5 Диски гальмівні передні 59221-14F00-000 шт. 2 

6 Колодки гальмівні задні 55800-61М02-000 шт. 1 

7 Диск гальмівний 55611-77K01 шт. 2 



8 Важіль лівий передньої підвіски  45201-78К00-000 шт. 1 

9 Важіль правий передньої підвіски  45202-78К00-000 шт. 1 

10 Кільце ущільнення вихлопної труби 14183-65D00-000 шт. 1 

11 Кільце ущільнення вихлопної труби 14183-52D00-000 шт. 1 

12 Ремінь насоса системи охолодження 17521-54L31-000 шт. 1 

13 Ролик заспокійливий 17530-78К01-000 шт. 2 

14 Ролик натяжний 17540-54L00-000 шт. 1 

15 Датчик масової витрати повітря 13800-54L00 шт. 1 

16 Лямбда-зонд 18213-78К00 шт. 1 

1. Виконавець повинен мати станцію технічного обслуговування в межах м. Харкова або 

Харківської області. 

2. Термін надання послуг: від дати підписання договору до 31 грудня 2021 р. 

3. Ремонт автомобіля SUZUKI GRAND VITARA АХ 53-51 ІР виконується з додержанням вимог 

наступних нормативно-правових 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. 

- Станція технічного обслуговування Учасника (надалі — СТО), де будуть надаватися Послуги, 

повинна мати відповідну організаційну структуру (приймальний відділ, відділ запчастин, особу 

відповідальну за якість наданих послуг). 

4. Надання послуг з ремонту автомобіля SUZUKI GRAND VITARA повинно відповідати 

вимогам державних стандартів, інструкцій заводів-виробників автомобілів. 

5. Передача автомобіля SUZUKI GRAND VITARA Замовником Виконавцю для надання 

Послуг, а також його отримання після надання зазначених Послуг оформлюється відповідними 

актами, що підписуються уповноваженими представниками Замовника і Виконавця та 

скріплюються печатками Замовника і Виконавця. 

6. Відповідальність за збереження автомобіля SUZUKI GRAND VITARA на час послуг по його 

ремонту покладається на Виконавця. 

7. Запасні частини, що використовуються Виконавцем при наданні послуг, повинні бути 

новими, оригінальними (про що Виконавцем надається відповідний гарантійний лист). 

Гарантійний термін на запасні частини, що використовуються Виконавцем при наданні послуг, 

повинен складати не менше 12 (дванадцяти) місяців. 

8. Ціна визначається з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, у 

відповідності до вимог цієї Документації у тому числі: вартості самих послуг по ремонту, 

вартості запасних частин, матеріалів тощо, що будуть використані в процесі поточного 

ремонту, податків і зборів (що сплачуються або мають бути сплачені на підставі діючих 

нормативних документів) та з урахуванням ПДВ або без ПДВ (у разі коли суб’єкт 

господарювання звільнений від сплати ПДВ відповідно до чинного законодавства України). 

9. Станція технічного обслуговування (СТО) 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 SUZUKI GRAND VITARA Замовника. 



10. 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. 

11. Гарантійний термін на надані послуги повинен складати не менше ніж 12 ( дванадцять) 

місяців з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2021 рік, становить 

43`000.00 грн. з ПДВ 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

43`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. 

 

 


