
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

 закупівлі № UA-2023-01-26-014067-a  

 

Підстава для публікації обгрунтування: Постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№ 631 і від 11.10.2016 № 710». 

Мета проведення закупівлі: послуги з ремонту та технічного обслуговування легкових 

автомобілів SKODA SUPER В та FORD TRANSIT TREND здійснюються з метою 

безперебійного використання транспортних засобів замовником. 

Замовник: Луганська обласна державна адміністрація. 

Місцезнаходження: 93405, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 

будинок 59. 

ЄДРПОУ: 00022450. 

Вид процедури: відкриті торги. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-26-014067-a 

Предмет закупівлі: послуги з ремонту та технічного обслуговування легкових автомобілів 

SKODA SUPER В та FORD TRANSIT TREND (код за ДК 021-2015: 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання 

Місце надання послуг: за місцем розташування станції технічного обслуговування 

Учасника.(Виконавця). 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 190324 грн  (Сто дев’яносто тисяч триста двадцять 

чотири  гривень 00 копійок). 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно 

рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових 

цін. Очікувана вартість ремонту легкових автомобілів, які підлягають ремонту та технічному 

обслуговування в 2023 році, а саме: SKODA SUPER В; FORD TRANSIT TREND розрахована 

на підставі відповідей на запити цінових пропозицій з переліком робіт та матеріалів від 

наступних підприємств та фізичних осіб-підприємців: ТОВ «Голден лайн»; ФОП Таразевич 

Г.І.; ФОП Лєбєдєв Р.І. 

 

 



Назва надавачів послуг з ремонту (ТО) 

автомобілів 

Інформація отримана від надавачів послуг з 

ремонту (ТО) автомобілів  

Ціна послуг, 

грн 

Ціна нормо-

години, грн 

Кількість 

нормо-годин 

ТОВ "Голден лайн" 187905,00 500,00 149,03 

ФОП Лєбєдєв Р.І. 191801,30 450,00 149,05 

ФОП Таразевич Г.І. 191265,82 430,00 149,24 

Очікувана ціна за одиницю 

(середньоарифметичне значення масиву 

отриманих даних) 

190324,04 460,00 149,11 

Тобто, очікувана вартість складає 190324, 00 грн; 

очікувана  ціна нормо-години на надання послуг 460,00 грн; 

очікувана середня кількість нормо-годин розрахунково складає 149 норм/год. 

Відповідно сума запасних частин та матеріалів не повинна перевищувати 121784,00 грн 

(311811,00-(460,00*149). 

 

Розмір бюджетного призначення: 383848,00 грн. (Триста вісімдесят три тисячі вісімсот сорок 

вісім грн.00 копійок)  за ДК 021-2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання 

Відповідно до розрахунку видатків, що включені до проекту кошторису  Луганської обласної 

державної адміністрації на 2023 рік. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

Послуги з ремонту та технічного обслуговування легкових автомобілів SKODA SUPER В  

та FORD TRANSIT TREND надаються з дати укладання договору до 31.12.2023 року.  

 Для скорочення експлуатаційних витрат та оптимізації робочого часу місце надання 

послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів Замовника повинно бути 

розташовано у місті Дніпро або Дніпропетровської області, у зв’язку з розташуванням 

Замовника у м. Дніпро. 

 

Перелік легкових автомобілів, які підлягають ремонту та технічному 

обслуговуванню: 

 

№ 

з/п 

Марка, модель 

автомобіля 

№ кузова, VIN-код Рік 

випуску 

Об’єм 

двигуна 

Тип 

палива 

1. SKODA SUPER В ТМВАВ43Т1ВВ300455 2010 1798 бензин 

2. FORD TRANSIT 

TREND 

WF01XXTTG1HA26081 2017 2198 дизель 



Загальна кількість  автомобілів Замовника – 2 одиниці. 

 

Орієнтовний Перелік послуг з ремонту та  технічного обслуговування легкових 

автомобілів: 

 

№ з/п Найменування Послуг Кількість 

послуг 

SKODA SUPER В 

1. Комплекс діагностичних робіт (ходова частина) 3 

2. Перевірка та регулювання кутів встан. коліс 2 

3. Перевірка та регулювання кутів встан. зад. віс. коліс 2 

4. Шино-монтаж та балансування 4-х коліс. 16", лег. сплав. диск 2 

5. Заміна моторної олії і масляного фільтра з промиванням системи 3 

6. Заміна фільтруючого елемента повітроочисника 3 

7. Заміна зовнішнього паливного фільтру 3 

8. Заміна фільтру  салону  3 

9. Слюсарні роботи (складність 3) 3 

10. Долив гальмівної рідини (з прокачуванням гальмівної системи) 3 

11. Комплекс діагностичних робіт (електронні системи) 3 

12. Заміна охолоджуючої рідини 1 

13. Заміна зовнішнього лівого ШРУСа 1 

14. Заміна пильника ШРУСа внутрішнього лівого 1 

15. Заміна сальника КПП лівого 1 

16. Заміна передніх гальмівних дисків 2 

17. Заміна передніх гальмівних колодок 2 

18. Заміна ремкомплекту гальмівного супорта 1 

19. Заміна пильника правого внутрішнього ШРУСа 1 

20. Заміна подушки ДВЗ 1 

21. Заміна сайлентблоків переднього важеля 2 

22. Заміна сайтлентблоків заднього продольного важеля 2 

23. Заміна опори амортизатора з пильником та відбійником 2 

24. Заміна паливного фільтра тонкого очищення (впорскування) 1 

25. Ремонт ГБЦ та розподільчих валів, в тому числі: 

- заміна турбіни; 

- заміна комплекту зчеплення; 

- заміна сальника КПП лівого; 

-заміна додаткової водяної помпи; 

-заміна випускного клапана; 

-заміна помпи масляної; 

-заміна реміня помпи; 

-заміна гідрокомпенсатора випускного; 

-заміна гідрокомпенсатора  

1 

Перелік запасних частин: ( Турбіна 1 шт., фільтр масляний 3шт., фільтр повітряний 3шт., 

фільтр паливний 3 шт., фільтр салону вугільний 3 шт., олива моторна 3 шт., масло промивне  3 

шт по 4 л.,  рідина гальмівна 6 шт, антифриз концетрат 5 л., вода дистильована 5 л., ШРУС 

зовнішній лівий 1 шт., пильник ШРУСа внутрішній лівий 1 шт, гальмівний диск передній 2 шт, 

гальмівні колодки дискові 1 шт, гальмівні пружини переднього супорта 1 шт, ремкомплект 

гальмівного супорта 1 шт, пильник ШРУСа правий внутрішній 1 шт, опора двигуна/КПП 1 шт, 



сайлентблок переднього важеля задній 2шт, сайленблок переднього важеля передній 2шт, 

сайлентблок заднього продольного важеля 2шт,  опора амортизатора переднього+підшипник 

2шт, сервісний комплект амортизатора 1шт, комплект зчеплення 1шт, сальник КПП лівий 1шт, 

додаткова водяна помпа 1шт, випускной клапан 8шт, впускной клапан 8шт, помпа масляна 1шт,  

ремінь помпи 1шт, гідрокомпенсатор випуск 8шт, гідрокомпенсатор впуск 8шт). 

 

№ 

з/п 

Найменування Послуг Кількість 

послуг 

FORD TRANSIT TREND 

1. Комплекс діагностичних робіт (ходова частина) 3 

2. Заміна моторної олії і масляного фільтра з промиванням системи 3 

3. Заміна повітряного фільтра 3 

4. Заміна паливного фільтра тонкого очищення (впорскування) 3 

5. Заміна фільтра салону  3 

6. Перевірка та регулювання кутів встан. коліс 2 

7. Слюсарні роботи (складність 2) 3 

8. Прокачування гальмівної системи 3 

9. Шино-монтаж та балансування 4-х коліс. 16", метал. диск 2 

10. Заміна охолоджуючої рідини 1 

Перелік запасних частин: (  фільтр масляний 3 шт., фільтр повітряний 3 шт., фільтр 

паливний 3 шт., фільтр салону вугільний 3 шт., олива моторна 3 шт., масло промивне  3шт ,  

антифриз концетрат 1 шт., вода дистильована 1 шт, рідина гальмівна 6шт). 

 

Обсяг Послуг складається з сумарного обсягу Послуг з ремонту та технічного 

обслуговування, що становить 149 нормо-годин, та обсягу запасних частин та витратних 

матеріалів, що необхідно замінити або використати при наданні Послуг. 

№ 

з/п 

Найменування Загальна 

кількість 

нормо-годин 

Вартість 1 нормо-

години, грн., з ПДВ* 

Загальна вартість 

Послуг, грн., з 

ПДВ* 

1. Вартість послуг 149   

2. Вартість запасних частин та витратних матеріалів не більше 

121784,00 грн 

Разом з ПДВ*:  

ПДВ*:  

Всього без ПДВ*  

 

Наведений перелік послуг з ремонту та  технічного обслуговування легкових 

автомобілів не є вичерпним. Можливе надання інших послуг з ремонту та технічного 

обслуговування легкових автомобілів, за вартістю нормо-годин,  з урахуванням необхідної 

кількості запасних частин та витратних матеріалів для їх виконання, зазначеною в пропозиції 

учасника. 

 

Уповноважена особа                                                                                   О.МІТУСОВА 

 


