
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,  

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ З 

ОСОБЛИВОСТЯМИ 
 

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 41).  

 

Мета проведення закупівлі: З метою безпечної експлуатації службових транспортних 

засобів є потреба у проведенні шиноремонтних та шиномонтажних послуг у 2023 році (весна, 

зима).  

 

Назва предмета закупівлі: «Шиноремонтні послуги (шиномонтажний комплекс)» за 

кодом ДК 021:2015 09120000-6 – ДК 021:2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання ( 50116500-6 

Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс). 
 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-20-007709-a.  
 
Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:  

1. Предмет закупівлі: 
- послуги з шиномонтажного комплексу шин легкових машин, що надаються впродовж  2023 

року (весна, зима). 

2. Перелік очікуваних послуг(шиномонтажний комплекс): 
- зняття колеса з автомобіля; 

- демонтаж та монтаж автошини на колісний диск; 

- комп’ютерне балансування колеса; 

- установка, заміна тягарців (за необхідністю); 

- змазування  шпильок та маточини графітною замазкою (за необхідністю); 

- заміна безкамерного вентиля (за необхідністю); 

- встановлення колеса на автомобіль; 

- доведення тиску в шинах коліс до норми. 

3. Послуги з ремонту автомобільних шин та дисків коліс повинні включати: 
ремонт автомобільних шин та\або дисків коліс з використанням необхідних матеріалів в 

залежності від пошкоджень. 

4. Місце надання послуг – 43000, Волинська область (Володимир, Іваничі, Камінь-

Каширський, Ковель, Луцьк, Любешів, Любомль, Маневичі, Ратно, Стара Вижівка). 

 

 

ОБСЯГ ТА ПЕРЕЛІК  ПОСЛУГ ОЧІКУВАНОГО ШИНОМОНТАЖНОГО 

КОМПЛЕКСУ  

 

№ 

з\п 

Найменування послуг Кількість 

послуг 

  

 Шиномонтажний комплекс шин легкової машини R13 2

 

  

2 Шиномонтажний комплекс шин легкової машини R14-15    

3 Ш
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4 Зняття та встановлення безкамерного вентеля    

5 Комплекс робіт з ремонту пошкодженої шини 1 одиниця 

R

 

 

 

  

6 Викатка колісних дисків    

7 Чистка колісних дисків 2

 

  



Кількість послуг: 212 послуг.                 

Строк поставки предмета закупівлі: до 31 грудня 2023 року включно.  

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ 

від 18.02.2020 № 275 (із змінами) методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на 

підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в 

мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про 

аналогічні закупівлі розміщені на сайті https://prozorro.gov.ua ". 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 54982,00 грн., з ПДВ. 

 

https://prozorro.gov.ua/?fbclid=IwAR0Dkc11oSW0qvUTW7klzmVtgsHDkPSjqctjw6INZV4lgDQmrt80rvtlcTU

