
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року                

№710 «Про ефективне використання державних коштів» Тендерний комітет 

Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області повідомляє про 

наступну закупівлю: 

Предмет закупівлі - ДК 021:2015- 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» (Послуги з 

гарантійного технічного обслуговування спеціалізованих автомобілів). 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі – 

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі було розроблено відповідно до 

Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх 

транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства промислової політики 

України від 29.12.2004 № 721 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

20.01.2005 за № 72/10352. 

Трудомісткість робіт з технічного обслуговування не перевищує чинних 

Нормативів (згідно Додатку Д Положення про технічне обслуговування і ремонт 

дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом 

Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. № 102), крім випадків якщо це 

регламентовано розробником (виробником) КТЗ та їх складових і за записами, 

зробленими в інструкціях з експлуатації і (або) сервісних книжках. Якість послуг з 

технічного обслуговування відповідає вимогам Правил надання послуг з технічного 

обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом 

Міністерства інфраструктури  України від 28.11.2014  № 615 та зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386, Положенню про технічне 

обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України  

від 30.03.1998 № 102 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.1998 

за № 268/2708 та інструкцій заводів - виробників КТЗ. 

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі -  очікувана варіть розрахована 

на підставі цін зазначених в відповідних комерційних пропозиціях та узгоджених в 

процесі проведення переговорів з Учасником переговорної процедури і складає – 

16223,87 грн. 

Обґрунтування проведення переговорної процедури – відповідно до норм ст. 40 

Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі 

застосовується як виняток у разі – якщо було двічі відмінено процедуру відкритих 

торгів, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також 

вимоги до Учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були 

визначені Замовником у тендерній документації (Звіт про результати проведення 

процедури закупівлі UA-2021-07-01-002083-b та Звіт про результати проведення 

процедури закупівлі UA-2021-06-14-000104-a); 

Оголошення про проведення переговорної процедури - UA-2021-08-03-002012-b. 

 
 


