
Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16
грудня 2020 року

Послуги з ремонту та обслуговування транспортних засобів «ДК 021:2015-50110000-9 -
Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить 
зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних 
коштів», Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України 
по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця 
Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Предмет закупівлі: (КОД ДК 021:2015) 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
мототранспортних засобів і супутнього обладнання»:

ДК 021:2015: 50112100-4 - Послуги з ремонту автомобілів.
Номер процедури закупівлі у електронній системі UA-2021-05-21-002910-а.
Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.
Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за 

предметом закупівлі та враховуючи потребу, виходячи з обсягів послуг за минулий період. Орієнтовна 
вартість закупівлі становить - 250000,00 грн з ПДВ.

Якісні, технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації 
відповідно до предмету закупівлі: ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (послуги з ремонту та 
обслуговування транспортних засобів):
Перелік транспортних засобів Замовника, щодо яких надаються послуги з поточного ремонту та 
технічного обслуговування (далі - Послуги):
- ВАЗ 21099 2001р. 1,5 бензин;
- ЗАЗ-Ланос 2011 р. 1,5 бензин; 
-ВАЗ 21043 2005р. 1451 бензин;
- УАЗ-3962 1996р. 2.5 бензин;
- VOLKSWAGEN BORA 2004р. 1,6 бензин. *

Вимогидо ремонту ДТЗ
Ремонт - комплекс операцій щодо відновлення справності або працездатності ТЗ та відновлення 

ресурсів ТЗ чи їх складових частин.
Учасник повинен проводити наступні види ремонтів ТЗ Замовника:
- ремонт двигунів;
- ремонт паливної системи;
- ремонт ходової частини;
- ремонт КПП;
- ремонт електрообладнання;
- ремонт кермового управління (рульової рейки); Ц
- ремонт гальмівної системи;

- ремонт кузовів.
Технічний стан ТЗ після надання Учасником - переможцем торгів послуг з ремонту повинен відповідати 
вимогам нормативних документів зазначених у п. 2 “Положення про технічне обслуговування і ремонт 
дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту”, затвердженого наказом Міністерства 
транспорту Українивід 30.03.98 № 102 та інструкцій заводів-виробників ТЗ.

Також учасники мають мати:
• Наявність безкоштовної автомобільної стоянки.
• Наявність складу.
• Розвал сходження.
• Сервісний центр по ремонту авто.



• Гарантія на надані послуги.
У часник повинен надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, щопередбачені Правилами 

надання послуг з технічного обслуговування і ремонту коліснихтранспортнихзасобів. затверджених 
наказом МіністерстваінфраструктуриУкраїнивід 28.11.2014 № 615. Надати лист-підтвердження про 
надання гарантії.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення належного функціонування транспорту установи.


