
Оголошення про проведення відкритих торгів 

1. Замовник  

1.1 Найменування: Головне Управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області 

1.2 Місцезнаходження: 46008,  м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20. 

1.3 Код згідно з ЄДРПОУ: 40310895 

1.4 Категорія : Згідно п. 1, ч. 1, ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі " - органи 

державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні 

органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

об’єднання територіальних громад 

2. 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 "Єдиний закупівельний словник" –  71900000-7  Лабораторні 

послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного нагляду (контролю)  за дотриманням санітарного 

законодавства та дотримання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих 

показників якості)). 

3. Кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 

Лабораторні послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень 

та експертизи під час здійснення державного нагляду (контролю)  за дотриманням 

санітарного законодавства та дотримання вимог щодо безпечності харчових продуктів та 

окремих показників якості)).-7305 посл. Тернопіль, вул.  Микулинецька, 20, 46008. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1812000,00 грн  ( Один мільйон вісімсот 

дванадцять  тисяч грн 00 коп.) 

5. Строк поставки товарів - протягом 5-ти  календарних днів з дня отримання письмової 

заявки Постачальником на відповідну партію товару, якщо інший строк поставки не буде 

узгоджений Сторонами додатково. 

6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:11.04.2021 р.  

7. Умови оплати: післяоплата 100%, протягом 10 банківських днів. 

8. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська. 

9. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник 

вимагає його надати): не вимагається 

10. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону:                   
0,5 відсотків очікуваної вартості закупівлі. 

11. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): Єдиним 

критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 

100%) Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна, з урахуванням 

включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, 

інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути 

включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг. 

 



Додаток 3 

 

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі 

найменування предмета закупівлі та код, національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» -50112000-3 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування автомобілів 

 

(Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автотранспорту на території Виконавця) 

1. Якість і технологія надання послуги має відповідати:  

– Закону України «Про автомобільний транспорт»; 

– Правилам надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних 

транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 

від 28.11.2014 року № 615. 

2. На виконані роботи, використані матеріали та запасні частини повинна надаватись 

гарантія якості та гарантія строку експлуатації не менше 6 місяців (в разі виявлення недоліків – 

усунення їх за рахунок виконавця), що підтверджується гарантійним листом Учасника. 

Гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Акті виконаних робіт (наданих 

послуг). Якість наданих послуг повинна забезпечити безвідмовну роботу техніки протягом 

наданого гарантійного терміну. 

3. Учасник повинен забезпечити надання послуг за місцем знаходження найближчої 

станції техобслуговування (СТО), яка, для скорочення експлуатаційних витрат, повинна 

знаходитись на відстані не більше 10 км від м. Тернопіль. 

4. З метою забезпечення надання повного спектру послуг з ремонту та технічного 

обслуговування автомобілів за однією адресою Учасника, СТО Учасника повинна мати 

обладнання для ремонту та обслуговування за однією адресою (Замовник має право перевірити 

наявність вказаного обладнання): 

– наявність сертифікованих підйомників; 

– комп’ютерний стенд для регулювання кутів розвалу і сходження коліс; 

– стенд перевірки підвіски автомобіля; 

– наявність оглядової ями; 

– обладнання для ремонту паливних систем; 

– обладнання для проведення капітальних ремонтів двигунів і головок блоку; 

– професійний та спеціалізований інструмент для ремонту та обслуговування транспортних 

засобів замовника; 

– тестер тиску паливної системи; 

– течешукач; 

– манометр; 

– ключ моментний граничний. 

– обладнання для проведення діагностики та ремонту електросистем автомобіля; 

– обладнання для заправки системи кондиціонування автомобіля; 

– обладнання для пошуку негерметичності системи кондиціонування автомобіля; 

– обладнання для встановлення наявності вмісту CO2 (випускні гази) в системі охолодження 

двигуна; 

– обладнання для вакуумної прокачки та заміни гальмівної рідини; 



– обладнання для заміна мастила механічних та автоматичних коробок передач; 

– прес гідравлічний; 

– зварювальний апарат; 

– аналізатор вмісту вологи в гальмівній рідині; 

– аналізатор температури замерзання охолоджуючої рідини. 

5. СТО Учасника повинна мати: 

– власний склад автозапчастин, акумуляторних батарей, витратних матеріалів та паливно-

мастильних матеріалів за однією адресою місцезнаходження приміщень СТО, із запасом 

запчастин не менше 80 % номенклатурного переліку на кожну модель автомобіля Замовника; 

– відповідну організаційну структуру (приймальний відділ, відділ запчастин, особу, 

відповідальну за якість виконаних робіт); 

 

– спеціалізоване ліцензійне - програмне забезпечення для оформлення актів надання послуг, 

реалізації і правильного використання запчастин, інтервалів та трудомісткості чергового 

обслуговування автомобілів, технології їх ремонту та діагностики.  

 

6. Учасник повинен організувати безпечне зберігання автомобіля Замовника на 

території СТО, мати стоянку для зберігання автотранспортних засобів. 

7. Строк виконання Учасником ремонтних робіт автомобіля не повинен 

перевищувати 5 робочих днів з моменту передачі автомобіля на СТО, якщо інше не погоджено 

сторонами. 

8. Учасник повинен підтвердити наявність СТО. На підтвердження  надати копію 

документа щодо власності на СТО або копію діючого договору оренди. Термін дії договору 

оренди повинен бути не менше терміну дії Договору. 

9. Учасник повинен забезпечити: 

- за власний рахунок відповідальне зберігання автотранспорту Замовника в повній 

відповідності з вимогами експлуатаційної чи нормативної документації протягом строку надання 

Послуг Замовнику. 

10. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати розрахунок вартості 

послуг тендерної пропозиції, запропонованої учасником до проведення аукціону, за формою, 

наведеною у додатку  до тендерної документації.  

1. Автомобіль Daewoo Lanos (9 автомобілів) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кіст

ь 

Вартістс

ь 

витратн

их ма-

теріалів 

Вартіс

ть 

наданих 

послуг 

Загальн

а 

вартіст

ь 

1 
Заміна масла з заміною фільтрів масляного 

та повітряного 
4    

2 Заміна паливного фільтра 4    

3 Заміна фільтра салону 4    

4 
Заміна колодок гальмівних передніх 

(комплект) 
4    

5 
Заміна колодок гальмівних задніх 

(комплект) 
3    

6 Заміна амортизатора переднього (2 шт) 1    

7 Заміна амортизатора заднього (2 шт) 1    

8 Заміна гальмівного шлангу 3    



9 Заміна гальмівної рідини 3    

10 Заміна свічок за 4 шт 2    

11 
Заміна втулок стабілізатора передніх за 2 

шт 
3    

12 Заміна підшипника ступиці передньої 3    

13 Заміна ричагів передньої підвіски 1 шт 3    

14 
Заміна тяжки стабілізатора переднього 1 

шт 
3    

15 Заміна наконечника 3    

16 
Заміна ременя  Г.Р.М. (комплект з 

роликом) 
1    

17 Заміна шарової опори 1    

18 Заміна склоочисника за 1 комплект 1    

19 Заміна охолоджуваної рідини (5Л) 1    

20 Заміна бензобаку 1    

21 Заміна водяної помпи 1    

22 Ремонт сигналу (заміна) 1    

23 
Заміна прокладки під кришкою клапанів 

двигуна 
4    

24 Ремонт перемикача світла та поворотів 4    

25 Заміна лобового скла 4    

26 Заміна глушник 4    

27 Заміна проводів високо напруги (до свічок) 3    

28 Діагностика  8    

29 Сезонна заміна шин з балансуванням 18    

 

2. Автомобіль DAEWOO Nubira( 1 автомобіль) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартістсь 

витратни

х 

матеріалі

в 

Вартіст

ь 

надани

х 

послуг 

Загальн

а 

вартіст

ь 

1 
Заміна масла з заміною фільтрів 

масляного та повітряного 
1 

   

2 Заміна паливного фільтра 1    

3 
Заміна колодок гальмівних передніх 

(комплект) 
1 

   

4 
Заміна колодок гальмівних задніх 

(комплект) 
1 

   

5 Заміна гальмівного шлангу 1    

6 Заміна гальмівної рідини 1    

7 Заміна свічок (за 4 шт) 1    

8 
Заміна втулок стабілізатора передніх (2 

шт) 
1 

   

9 Заміна ричагів передньої підвіски 1    

10 Розвал сходження 1    

11 Заміна наконечника 1    

12 Заміна ременя  Г.Р.М. з роликом 1 
   



13 Заміна шарової опори 1    

14 Заміна цапфи 1    

15 Діагностика 1    

16 Сезонна заміна шин з балансуванням 2    

 

3.  Автомобіль Chery Eastar (1 автомобіль) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартістсь 

витратних 

матеріалі

в 

Вартіст

ь 

надани

х 

послуг 

Загальна 

вартість 

1 
Заміна масла з заміною фільтрів 

масляного та повітряного 
1 

   

2 Заміна паливного фільтра 1    

3 Заміна фільтра салону 1    

4 
Заміна колодок гальмівних передніх 

(комплект) 
1 

   

5 
Заміна колодок гальмівних задніх 

(комплект) 
1 

   

6 Заміна гальмівного шлангу 2    

7 Заміна гальмівної рідини 1    

8 Заміна свічок 1    

9 Заміна втулок стабілізатора передніх 1    

10 Заміна ричагів передньої підвіски 1    

11 Заміна тяжки стабілізатора переднього 1    

12 Розвал сходження 1    

13 Заміна наконечника 1    

14 Заміна рульової тяги 1    

15 Заміна ременя  Г.Р.М. з роликом 1    

16 Заміна шарової опори 1    

17 Діагностика 1    

18 Сезонна заміна шин з балансуванням 2    

19 Заміна лівого кулака 1    

20 
Заміна правого переднього підшипника з 

ступицею 
1 

   

 

 

4.  Автомобіль ВАЗ 21099 (3 автомобілі) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартістсь 

витратних 

матеріалі

в 

Вартість 

наданих 

послуг 

Загальна 

вартість 

1 
Заміна масла з заміною фільтрів 

масляного та повітряного 
1 

   

2 Заміна паливного фільтра 1    

3 Заміна колодок гальмівних передніх 1    

4 Заміна колодок гальмівних задніх 1    

5 Заміна свічок за 4 шт 1    

6 Заміна втулок стабілізатора передніх за 2 1    



шт 

7 Розвал сходження 1    

8 Заміна наконечника 1    

9 
Ремонт інжектора (промивка форсунок) 

 
1 

   

10 Ремонт щеплення (заміна комплекта) 1    

11 Діагностика 3    

12 Сезонна заміна шин з балансуванням 6    

 

5. Автомобіль Daewoo Sens (1 автомобіль) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартіст

сь 

витрат-

них ма-

теріалів 

Вартість 

наданих 

послуг 

Загальна 

вартість 

1 
Заміна масла з заміною фільтрів масляного 

та повітряного 
1 

   

2 Заміна паливного фільтра 1    

3 Заміна колодок гальмівних передніх 1    

4 Заміна колодок гальмівних задніх 1    

5 Заміна ременя  Г.Р.М. з роликом 1    

6 Ремонт коробки передач 1    

7 Діагностика 1    

8 Сезонна заміна шин з балансуванням 2    

 

6. Автомобіль ВАЗ 2112 (1 автомобіль) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартістсь 

витратних 

матеріалі

в 

Вартість 

наданих 

послуг 

Загальна 

вартість 

1 Заміна фільтра салону 1    

2 Заміна рульової тяги 1    

3 Заміна кулака зовнішнього правого 1    

4 Заміна щеплення 1    

5 
Ремонт пічки обігріву салону (заміна 

радіатора) 
1 

   

6 Діагностика 1    

7 Сезонна заміна шин з балансуванням 2    

 

 

7. Автомобіль ВАЗ 2107 (1 автомобіль) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартістсь 

витратних 

матеріалі

в 

Вартість 

наданих 

послуг 

Загальна 

вартість 

1 
Заміна масла з заміною фільтрів 

масляного та повітряного 
1 

   

2 Заміна паливного фільтра 1    

3 
Заміна колодок гальмівних передніх 

(комплект) 
1 

   



4 
Заміна колодок гальмівних задніх 

(комплект) 
1 

   

5 Заміна гальмівної рідини 1    

6 
Заміна втулок стабілізатора передніх 2 

шт 
1 

   

7 Заміна наконечника 1    

8 Заміна ремня  Г.Р.М. з роликом 1    

9 Заміна шарової опори 1    

10 Заміна рульової колонки 1    

11 Діагностика 1    

12 Сезонна заміна шин з балансуванням 2    

 

8. Автомобіль ВАЗ 2115 (1 автомобіль) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартістсь 

витратних 

матеріалі

в 

Вартість 

наданих 

послуг 

Загальна 

вартість 

1 Заміна паливного фільтра 1    

2 
Заміна колодок гальмівних передніх 

(комплект) 
1 

   

3 
Заміна колодок гальмівних задніх 

(комплект) 
1 

   

4 Заміна гальмівного шлангу 1    

5 Заміна гальмівної рідини 1    

6 
Заміна втулок стабілізатора передніх (за 

2 шт) 
1 

   

7 Заміна підшипника ступиці передньої 1    

8 Заміна ричагів передньої підвіски 1    

9 Заміна тяжки стабілізатора переднього 1    

10 Розвал сходження 1    

11 Заміна наконечника 1    

12 Заміна шарової опори 1    

13 Діагностика 1    

14 Сезонна заміна шин з балансуванням 2    

 

9. Автомобіль Volkswagen passat B5 (1 автомобіль) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартістсь 

витратних 

матеріалі

в 

Вартість 

наданих 

послуг 

Загальна 

вартість 

1 
Заміна масла з заміною фільтрів 

масляного та повітряного 
1 

   

2 Заміна паливного фільтра 1    

3 Заміна фільтра салону 1    

4 
Заміна колодок гальмівних передніх 

(комплект) 
1 

   

5 
Заміна колодок гальмівних задніх 

(комплект) 
1 

   

6 Заміна свічок (4 шт) 1    

7 
Заміна втулок стабілізатора передніх (2 

шт) 
1 

   



8 Заміна підшипника ступиці передньої 1    

9 Заміна ричагів передньої підвіски 1    

10 Заміна тяжки стабілізатора переднього 1    

11 Заміна наконечника 1    

12 Заміна рульової тяги 1    

13 Заміна ременя  Г.Р.М. з роликами 1    

14 Заміна радіатора пічки 1    

15 Діагностика 1    

16 Сезонна заміна шин з балансуванням 2    

 

 

10. Автомобіль Mitsubishі L200 (1 автомобіль) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартістсь 

витратних 

матеріалі

в 

Вартість 

наданих 

послуг 

Загальна 

вартість 

1 
Заміна масла з заміною фільтрів 

масляного та повітряного 
2 

   

2 Заміна паливного фільтра 2    

3 Заміна фільтра салону 2    

4 Заміна гальмівної рідини 1    

5 Діагностика ходової частини 1    

6 Діагностика гальмівної системи 1    

7 
Комп’ютерна діагностика 

електрообладнання 
1 

   

8 Заміна свічок (накалу 4 шт) 1    

9 
Заміна втулок стабілізатора передніх (2 

шт) 
1 

   

10 Заміна підшипника ступиці передньої 1    

11 Заміна ричагів передньої підвіски 1    

12 Заміна тяжки стабілізатора переднього 1    

13 Розвал сходження 1    

14 Заміна наконечника 1    

15 Заміна шарової опори 1    

16 Діагностика 1    

17 Сезонна заміна шин з балансуванням 2    

11. Автомобіль Renault Megan (1 автомобіль) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартістсь 

витратних 

матеріалі

в 

Вартість 

наданих 

послуг 

Загальна 

вартість 

1 Сезонна заміна шин з балансуванням 2    

12. Автомобіль Renault Logan (3 автомобіль) 

№ 

п/п 
Назва виду послуги 

Кіль-

кість 

Вартістсь 

витратних 

матеріалі

в 

Вартість 

наданих 

послуг 

Загальна 

вартість 

1 Сезонна заміна шин з балансуванням 6    

 



Примітка: зазначений перелік послуг являється орієнтовним і може бути зміненим в 

залежності від виробничої потреби замовника але в межах загальної вартості Договору. 

 

 

Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі тендерної  пропозиції з 

власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а 

також з  відбитком печатки (подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник,  здійснює 

діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).  

 

Уповноважена особа            ___________       __________________ 

     М.П (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 


