
Запит 
щодо  участі у конкурсі із визначення постачальника (виконавця) при здійсненні закупівлі 

1.Замовник: 
1.1.Найменування: 
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», Донецька дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» 
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:22020055 
1.3.Місцезнаходження: вул. Артема,72, м. Донецьк, 83001 
1.4.Реєстраційний рахунок замовника: 260073072067  
1.5.Посадові особи замовника, уповноважені  здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, 
ім’я по-батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням  коду 
міжміського телефонного зв’язку, e-mail): начальник відділу транспортної логістики 
Кухтін Андрій Анатолійович. вул. Артема,72, кімната 204, м. Донецьк, 83001,  
тел. (062) 337-05-46; 067-400-83-83. 
2.Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю:www.ukrposhta.com 
3.Інформація про проведення конкурсу наведена у Додатку №4 цього Запиту. 
4.Інформація про предмет закупівлі: 
4.1.Найменування предмета закупівлі: 45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях 
технічного обслуговування) 
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання конкурсних 
пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри –  
Лот №1 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного обслуговування) –  
автомобілів іноземного виробництва Lexus ES300; Renault Logan Van; Nissan Maxima;  
VW Caddy; Mazda Е2200 (технічна специфікація – Додаток №1) 
4.3.Срок поставки  товарів: травень-грудень 2014 року. 
5.Істотні умови  договору: Додаток №3 до запиту. 
6.Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів; 
7.Подання конкурсних пропозицій: 
7.1.Місце та спосіб подання: вул. Артема, 72, м. Донецьк, 83001, кім. № 219, (другий 
поверх), Особисто або поштою. 
7.2.Строк: До 10 год. 00 хв. «29» квітня 2014 року. 
7.3.Замовник залишає за собою  право змінити запит, або відкликати його, про що  
обов’язково повідомляються учасники, яким надано запит. Строк подання конкурсних 
пропозицій, у разі внесення змін до запиту, змінюється, з метою  надання учасникам 
можливості внесення змін до конкурсної документації, про що обов’язково повідомляються 
учасники, яким  відправлено запит. 
7.4.Всі витрати Учасника, пов’язані із збиранням документів, складання та направленням  
конкурсної пропозиції несе Учасник. У разі якщо Учасника не визначено переможцем, Запит  
змінено або відкликано, витрати Учасника, пов’язані із збиранням документів, складання та 
направленням конкурсної пропозиції останньому не компенсуються. 
8. Перелік документів, що має бути поданий учасником (в конверті з конкурсними 
пропозиціями): 
Для юридичних осіб: 
1. Реєстр документів (Додаток №5).  
2. Конкурсна пропозиція (Додаток №2).  
3. Технічна специфікація (Додаток №1). 
4. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника  учасника 
процедури закупівлі щодо підпису документів конкурсної пропозиції (підтверджується 
копією виписки з протоколу засновників, копією наказу про призначення, копією довіреності 
або копією іншого документу, підтверджуючого данні повноваження). 
5. Оригінал довідки або повного витягу відповідного органу з питань банкрутства про те, що 
Учасника не визначено у встановленому порядку банкрутом та відносно  нього не відкрита  
ліквідаційна процедура, дійсної не більше місячної давнини на дату подання конкурсної 
пропозиції. 



6. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців. 
7. Копія довідки ЄДРПОУ або копія Витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців.  
8. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, чи копію витягу з 
реєстру платників податку на додану вартість (якщо Учасник є платником податку на додану 
вартість ), або копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Учасник є платником 
єдиного податку) 
9. Копія Статуту або іншого установочного документу. 
10. Документи, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю 
відповідно  до чинного законодавства (копія виписки з протоколу засновників, копія наказу 
про призначення на посаду, копія довіреності або копія іншого документа, підтверджуючого 
данні повноваження).  
11. Істотні умови договору (Додаток №3).   
12. Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів 
(обов’язкових платежів), передбачених законодавством України з терміном видачі не більше 
десяти днів на дату подання конкурсної пропозиції. 
13. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (довідка в довільній формі). 
14. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 
(довідка в довільній формі). 
15. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів 
(довідка в довільній формі). 
16. Довідка з обслуговуючого банку  про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами 
(оригінал довідки). 
17. Наявність фінансової спроможності:  
- баланс за 2013 рік 
- звіт про фінансові результати за 2013 рік 
- звіт про рух грошових коштів (за 2013 рік) або довідку на бланку Учасника, з посиланням 
на законодавство України, про те, що звіт про рух грошових коштів не здається. 
Для Фізичних осіб - підприємців:  
1. Реєстр документів (Додаток №5).  
2. Конкурсна пропозиція (Додаток №2). 
3. Технічна специфікація (Додаток №1). 
4. Оригінал довідки або повного витягу відповідного органу з питань банкрутства про те, що 
Учасника не визначено у встановленому порядку банкрутом та відносно  нього не відкрита  
ліквідаційна процедура, дійсної не більше місячної давнини на дату подання конкурсної 
пропозиції. 
5. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію або копія Виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 
6. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість, чи копію витягу з реєстру платників 
податку на додану вартість (якщо Учасник є платником податку на додану вартість), або 
копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку). 
7. Істотні умови договору (Додаток №3).   
8. Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів 
(обов’язкових платежів), передбачених законодавством України з терміном видачі не більше 
десяти днів на дату подання конкурсної пропозиції. 
9. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (довідка в довільній формі). 
10. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 
(довідка в довільній формі). 
11. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів 
(довідка в довільній формі). 
12. Довідка з обслуговуючого банку  про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами 
(оригінал довідки). 
13. Копія паспорту 
14. Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду або копія Картки фізичної особи 
платника податків. 
15. Копія податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 
2013 рік (або інша фінансова документація що передбачена діючим законодавством). 



 
 

 



 
Додаток №1 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
ЛОТ №1 

 
Предмет закупівлі: Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного 
обслуговування) –  автомобілів іноземного виробництва Lexus ES300; Renault Logan 
Van; Nissan Maxima; VW Caddy; Mazda Е2200 
 

1. ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 
1. Учасником в конкурсній пропозиції зазначається вартість за одну послугу без 

урахування  запасних частин та витратних матеріалів. Замовник сплачує вартість 
використаних Учасником запасних частин та витратних матеріалів згідно калькуляції, що 
додається до акту про надання послуг. При цьому вартість послуги, вказаної в калькуляції не 
повинна відрізнятися від вартості такої послуги, вказаної в конкурсній пропозиції, а вартість 
запасних частин не повинна перевищувати середньої вартості аналогічних запасних частин, 
що склалася на ринку. 

2. Послуги з Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного 
обслуговування) –  автомобілів іноземного виробництва Lexus ES300; Renault Logan Van; 
Nissan Maxima; VW Caddy; Mazda Е2200 повинні виконуватися з належною якістю, з 
використанням нових запасних частин та витратних матеріалів.  

3. Гарантійній термін на Послуги, які були надані, складає: 
- на відремонтований двигун  - 60 робочих днів експлуатації; 
- на запасні частини – 20 робочих днів з дня установки; 
- на відремонтовані агрегати – 30 робочих днів експлуатації. 
4. Учасник для надання якісної послуги може залучати Підрядників. Вартість таких 

послуг не повинна перевищувати вартості послуги, зазначеної в конкурсній пропозиції. В 
іншому разі різницю між вартістю наданої Підрядником послуги та вартістю послуги, 
вказаної в конкурсній пропозиції Учасник компенсує Підряднику за свій рахунок. 

5. У разі надання учасником Послуги, якість якої не відповідає технічним умовам, 
Учасник проводить усунення недоліків за свій рахунок.  

6. Кількість найменувань -  180, та складається з викладеного нижче: 

№ 
з/п Найменування послуги Одиниця 

виміру 

Найменування марки автомобіля 

Lexus 
ES300 

Renault 
Logan 
Van 

Nissan 
Maxima 

VW 
Caddy 

Mazda 
Е2200 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Ремонт  двигуна             

1 зн/вст двигуна Од. 1 1 1 1 1 

2 зн/вст інжектора Од. 1 Х 1 1 Х 

3 чистка інжектора Од. 1 Х 1 1 Х 

4 Діагностика паливної системи од 1 1 1 1 1 

5 зн/вст  ГБЦ Од. 1 1 1 1 1 

6 шліфування ГБЦ Од. 1 1 1 1 1 

7 зн/вст розподільного валу Од. 1 1 1 1 1 

8 зн/вст клапанів Од. 1 1 1 1 1 

9 притирання клапанів Од. 1 1 1 1 1 

10 заміна сальників клапанів Од. 1 1 1 1 1 

11 заміна шестерні розподільного валу Од. 1 1 1 1 1 



12 заміна комплекту ГРМ Од. 1 1 1 1 1 

13 зн/вст коромисел клапанів Од. Х 1 1 1 1 

14 зн/вст колінвалу Од. 1 1 1 1 1 

15 заміна шатунів Од. 1 1 1 1 1 

16 шліфування колінвалу Од. Х Х 1 1 1 

17 заміна поршнів Од. 1 1 1 1 1 

18 заміна поршневих кілець Од. 1 1 1 1 1 

19 розточка блоку циліндрів Од. Х Х 1 1 1 

20 заміна поршневих пальців Од. 1 1 1 1 1 

21 заміна шестерні колінвалу Од. 1 1 1 1 1 

22 зн/вст прокладки клапанної кришки Од. 1 1 1 1 1 

23 зн/вст прокладки ГБЦ Од. 1 1 1 1 1 

24 зн/вст прокладки піддону Од. 1 1 1 1 1 

25 заміна сальника колінвалу Од. 1 1 1 1 1 

26 зн/вст маховика Од. 1 1 1 1 1 

27 заміна венця маховика Од. Х 1 1 1 1 

28 заміна фільтра оливи Од. 1 1 1 1 1 

29 заміна повітряного фільтра Од. 1 1 1 1 1 

30 Заміна фільтру салону   1 Х 1 Х Х 

31 зн/вст колектора Од. 1 1 1 1 1 

32 зн/вст приймальної труби Од. 1 1 1 1 1 

33 зн/вст проміжної труби Од. 1 1 1 1 1 

34 зн/вст глушника Од. 1 1 1 1 1 

35 зн/вст резонатору Од. 1 1 1 1 1 

36 заміна подушок двигуна Од. 1 1 1 1 1 

37 Діагностика ДВЗ   1 1 1 1 1 

  Ремонт системи охолодження двигуна автомобіля             

38 заміна радіатору Од. 1 1 1 1 1 

39 заміна патрубків охолодження Од. 1 1 1 1 1 

40 зн/вст водяного насосу Од. 1 1 1 1 1 

41 зн/вст розширювального бачка Од. 1 1 1 1 1 

42 заміна датчику вказівника температури Од. 1 1 1 1 1 

43 заміна охолоджуючої рідини Од. 1 1 1 1 1 

44 зн/вст термостату Од. 1 1 1 1 1 

  Ремонт КПП (АКПП/МКПП) та зчеплення автомобіля             

45 зн/вст КПП (АКПП/МКПП) Од. 1 1 1 1 1 

46 Дефектування КПП   1 1 1 1 1 

47 зн/вст зчеплення Од. 1 1 1 1 1 

48 заміна відомого диска зчеплення Од. Х 1 1 1 1 

49 зн/вст натискного підшипника Од. Х Х 1 Х Х 

50 зн/вст головного циліндру зчеплення Од. Х 1 1 1 1 

51 зн/вст робочого циліндра зчеплення Од. Х 1 1 1 1 

52 зн/вст вилки зчеплення Од. Х 1 1 1 1 

53 зн/вст первісного вала КПП Од. 1 1 1 1 1 

54 зн/вст проміжного вала КПП Од. 1 1 1 1 1 

55 заміна блока шестернів Од. 1 1 1 1 1 



56 заміна  синхронізаторів Од. 1 1 1 1 1 

57 зн/вст кришки КПП (АКПП/МКПП) Од. Х 1 1 1 1 

58 заміна сальників МКПП Од. 1 1 1 1 1 

59 зн/вст ШРКШ внутрішній Од. 1 Х 1 1 Х 

60 зн/вст ШРКШ зовнішній Од. 1 Х 1 1 Х 

  Ремонт переднього та заднього мостів автомобіля             

61 зн/вст карданного валу Од. Х 1 Х Х 1 

62 ремонт карданного валу (заміна хрестовин) Од. Х 1 Х Х 1 

63 зн/вст амортизатора переднього Од. 1 1 1 1 1 

64 зн/вст амортизатора заднього Од. 1 1 1 1 1 

65 зн/вст кульових опори Од. 1 1 1 1 1 

66 зн/вст верхнього важеля Од. 1 1 1 1 1 

67 зн/вст нижнього важеля Од. 1 1 1 1 1 

68 заміна втулки стабілізатора Од. 1 1 1 1 1 

69 заміна стійки стабілізатора Од. 1 1 1 1 1 

70 зн/вст підшипника напіввісі Од. Х 1 Х Х 1 

71 заміна сальника напіввісі Од. 1 1 1 1 1 

72 зн/вст редуктору заднього моста Од. Х 1 Х Х 1 

73 зн/вст сайлентблока верхнього або  нижнього важеля Од. 1 1 1 1 1 

74 зн/вст торсіона підвіски Од. Х 1 Х Х 1 

75 зн/вст ресори Од. Х Х Х 1 Х 

76 зн/вст підшипника передньої ступиці Од. 1 1 1 1 1 

77 зн/вст підшипника задньої ступиці Од. 1 1 1 1 1 

78 зн/вст передньої балки Од. 1 1 1 1 1 

79 зн/вст заднього моста Од. Х 1 Х Х 1 

80 зн/вст задньої балки Од. 1 Х 1 1 Х 

81 Зн/вст. підрамника   1 Х 1 Х Х 

  Ремонт електроустаткування автомобіля             

82 зн/вст генератора Од. 1 1 1 1 1 

83 ремонт генератора Од. 1 1 1 1 1 

84 зн/вст стартера Од. 1 1 1 1 1 

85 ремонт стартера Од. 1 1 1 1 1 

86 заміна котушки запалювання Од. 1 1 1 1 1 

87 заміна комплекту дротів високої напруги Од. 1 1 1 1 1 

88 заміна комплекту свічок запалювання Од. 1 Х 1 1 Х 

89 заміна преривача-розподілювача Од. Х Х 1 1 Х 

90 Зн/вст АКБ Од. 1 1 1 1 1 

91 зн/вст блока керування Од. 1 1 1 1 1 

92 зн/вст датчика температури Од. 1 1 1 1 1 

93 зн/вст датчика тиску масла Од. 1 1 1 1 1 

94 зн/вст датчика детонації Од. 1 Х 1 1 Х 

95 зн/вст звукового сигналу Од. 1 1 1 1 1 

96 зн/вст реле сигналів Од. 1 1 1 1 1 

97 зн/вст реле зарядки Од. 1 1 1 1 1 

98 зн/вст реле поворотів Од. 1 1 1 1 1 

99 зн/вст фари Од. 1 1 1 1 1 



100 зн/вст протитуманної фари Од. 1 1 1 1 1 

101 зн/вст заднього ліхтаря Од. 1 1 1 1 1 

102 зн/вст лампи фари Од. 1 1 1 1 1 

103 зн/вст лампи протитуманної Од. 1 1 1 1 1 

104 зн/вст лампи заднього ліхтаря і повороту Од. 1 1 1 1 1 

105 зн/вст лампи щитка приборів Од. 1 1 1 1 1 

106 зн/вст лампи габаритів Од. 1 1 1 1 1 

107 діагностика електроустаткування Од. 1 1 1 1 1 

108 зн/вст електророз’єднувача Од. 1 1 1 1 1 

109 Заміна одного метру дроту елетропроводки Од. 1 1 1 1 1 

  Ремонт рульового керування             

110 зн/вст рульової рейки (колонки) Од. 1 1 1 1 1 

111 зн/вст рульової тяги Од. 1 1 1 1 1 

112 зн/вст шланга ГПК Од. 1 1 1 1 1 

113 зн/вст валу карданного рульового керування Од. 1 1 1 1 1 

114 зн/вст насосу ГПК Од. 1 1 1 1 1 

115 зн/вст наконечника рульової тяги Од. 1 Х 1 1 Х 

116 Заміна рідини ГПК од 1 1 1 1 1 

117 Ремонт ГПК   1 1 1 1 1 

  Ремонт гальмівної системи автомобіля             

118 зн/вст передніх гальмівних колодок Од. 1 1 1 1 1 

119 зн/вст задніх гальмівних колодок Од. Х 1 1 1 1 

120 зн/вст диска гальмівного Од. 1 1 1 1 1 

121 зн/вст тормозного барабана Од. Х 1 Х Х 1 

122 зн/вст головного гальмівного циліндра Од. 1 1 1 1 1 

123 зн/вст вакуумного підсилювача гальма Од. 1 1 1 1 1 

124 зн/вст переднього робочого гальмівного циліндра Од. 1 1 1 1 1 

125 зн/вст заднього робочого гальмівного циліндра Од. 1 1 1 1 1 

126 заміна гальмівного шланга Од. 1 1 1 1 1 

127 проточка гальмівних дисків Од. 1 1 1 1 1 

128 зн/вст гальмівного супорта Од. 1 1 1 1 1 

129 зн/вст направляючих супорту Од. 1 1 1 1 1 

130 зн/вст гальмівних трубок Од. 1 1 1 1 1 

131 прокачування гальмівної системи Од. 1 1 1 1 1 

132 заміна гальмівної рідини в системі Од. 1 1 1 1 1 

133 діагностика гальмівної системи Од. 1 1 1 1 1 

  Інші послуги з ремонту автомобіля             

134 комп’ютерна діагностика ДВЗ Од. 1 1 1 1 1 

135 діагностика підвіски Од. 1 1 1 1 1 

136 зн/вст паливного насоса Од. 1 1 1 1 1 

137 зн/вст форсунки Од. 1 1 1 1 1 

138 очищення форсунок Од. 1 1 1 1 1 

139 зн/вст привідного ременя Од. 1 1 1 1 1 

140 зн/вст паливного бака Од. 1 1 1 1 1 

141 діагностика системи кондиціонування Од. 1 Х 1 1 Х 

142 заправка кондиціонера Од. 1 Х 1 Х Х 



143 зн/вст радіатора кондиціонера Од. 1 Х 1 1 Х 

144 зн/вст фільтра кондиціонера Од. 1 Х 1 1 Х 

145 зн/вст склоочищувача Од. 1 1 1 1 1 

146 зн/вст переднього бампера Од. 1 1 1 1 1 

147 зн/вст заднього бампера Од. 1 1 1 1 1 

148 зн/вст бризговиків Од. 1 1 1 1 1 

149 зн/вст підкрилків Од. 1 1 1 1 1 

150 зн/вст замка двері Од. 1 1 1 1 1 

151 зн/вст замка кришки багажника Од. 1 1 1 1 1 

152 зн/вст дзеркало заднього виду (зовнішнього) Од. 1 1 1 1 1 

153 заміна оливи у двигуні Од. 1 1 1 1 1 

154 промивка двигуна Од. 1 1 1 1 Х 

155 заміна оливи в КПП (АКПП/МКПП) Од. 1 1 1 1 1 

156 шиномонтажні роботи Од. 1 1 1 1 1 

157 дископравильні роботи Од. 1 1 1 1 1 

158 балансування коліс Од. 1 1 1 1 1 

159 зн/вст колеса од 1 1 1 1 1 

160 ремонт шини (1 латка) од 1 1 1 1 1 

161 регулювання розвалу-сходження коліс Од. 1 1 1 1 1 

162 зн/вст лобового скла кузова Од. 1 1 1 1 1 

163 зн/вст заднього скла кузова Од. 1 1 1 1 1 

164 зн/вст скла передньої двері Од. 1 1 1 1 1 

165 зн/вст скла задньої двері Од. 1 1 1 1 1 

166 зн/вст склопідйомника передньої двері Од. 1 1 1 1 1 

167 зн/вст склопідйомника задньої двері Од. 1 Х 1 1 Х 

168 ремонт центрального замка Од. 1 Х 1 1 Х 

169 встановлення і ремонт сигналізації Од. 1 Х 1 1 Х 

170 зн/вст датчика заднього ходу Од. 1 1 1 1 1 

171 заміна гофри вихлоп Од. 1 Х 1 1 Х 

172 заміна датчика детонації системи запалювання Од. 1 Х 1 1 Х 

173 регулювання ручного гальма Од. Х 1 Х 1 1 

174 чистка дросельної засувки Од. 1 Х 1 1 Х 

175 ремонт опалювача салону Од. 1 1 1 1 1 

176 заміна фільтра паливного Од. 1 1 1 1 1 

177 зн/вст захист піддону картера Од. 1 1 1 1 1 

178 слюсарні роботи   1 1 1 1 1 

179 зварювальні роботи Од. 1 1 1 1 1 

180 роботи з фарбування елементів кузову Од. 1 1 1 1 1 

Позначка «Х» вказує на те, що по даній марці автомобіля така послуга не надається. 

 
 

(дата) 
(підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності) 



 
Додаток №2 

Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче. 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 
 

ФОРМА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЛОТ №1 

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю послуг з 
Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів (технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів на станціях технічного обслуговування) –  автомобілів іноземного 
виробництва Lexus ES300; Renault Logan Van; Nissan Maxima; VW Caddy; Mazda Е2200 на 
травень-грудень 2014 року згідно із технічною специфікацією Замовника конкурсу. 

1. Вивчивши Запит щодо участі у конкурсі із визначення Постачальника (Виконавця) та 
технічну специфікацію на виконання зазначеного вище ми, уповноважені на підписання Договору, 
маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у 
цій пропозиції за наступними цінами: 
 
загальна сума пропозиції: _______________грн. без ПДВ _________________________ 

 (цифрами)    (прописом) 
 

загальна сума пропозиції: ______________  грн. з ПДВ ___________________________ 
(цифрами)    (прописом) 

№ 
з/п Найменування послуги 

Одини
ця 

виміру 

Lexus ES300 Renault Logan 
Van Nissan Maxima VW Caddy Mazda Е2200 

Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, 
грн 

Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, 
грн 

Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, 
грн 

Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, 
грн 

Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Ремонт  двигуна                       
1 зн/вст двигуна Од.                          
2 зн/вст інжектора Од.     Х Х           Х Х 

3 чистка інжектора Од.     Х Х         Х Х 

4 Діагностика паливної 
системи од                          

5 зн/вст  ГБЦ Од.                          
6 шліфування ГБЦ Од.                     

7 зн/вст розподільного валу Од.                       

8 зн/вст клапанів Од.                      
9 притирання клапанів Од.                     
10 заміна сальників клапанів Од.                     

11 заміна шестерні 
розподільного валу Од.                     

12 заміна комплекту ГРМ Од.                       

13 зн/вст коромисел клапанів Од. Х Х                     

14 зн/вст колінвалу Од.                          
15 заміна шатунів Од.                         
16 шліфування колінвалу Од. Х  Х Х   Х                
17 заміна поршнів Од.                      
18 заміна поршневих кілець Од.                     
19 розточка блоку циліндрів Од. Х Х Х Х             
20 заміна поршневих пальців Од.                      

21 заміна шестерні колінвалу Од.                     



22 зн/вст прокладки 
клапанної кришки Од.                     

23 зн/вст прокладки ГБЦ Од.                      
24 зн/вст прокладки піддону Од.                       

25 заміна сальника колінвалу Од.                     

26 зн/вст маховика Од.                        
27 заміна венця маховика Од. Х Х                 
28 заміна фільтра оливи Од.                     

29 заміна повітряного 
фільтра Од.                     

30 Заміна фільтру салону       Х Х     Х Х Х Х 

31 зн/вст колектора Од.                          
32 зн/вст приймальної труби Од.                          
33 зн/вст проміжної труби Од.                          
34 зн/вст глушника Од.                          
35 зн/вст резонатору Од.                          
36 заміна подушок двигуна Од.                         
37 Діагностика ДВЗ                       

  
Ремонт системи 
охолодження двигуна 
автомобіля 

                      

38 заміна радіатору Од.                         

39 заміна патрубків 
охолодження Од.                     

40 зн/вст водяного насосу Од.                      

41 зн/вст розширювального 
бачка Од.                     

42 заміна датчику вказівника 
температури Од.                      

43 заміна охолоджуючої 
рідини Од.                      

44 зн/вст термостату Од.                      

  
Ремонт КПП 
(АКПП/МКПП) та 
зчеплення автомобіля 

                      

45 зн/вст КПП 
(АКПП/МКПП) Од.                          

46 Дефектування КПП                            
47 зн/вст зчеплення Од.                     

48 заміна відомого диска 
зчеплення Од. Х Х                 

49 зн/вст натискного 
підшипника Од. Х Х Х Х     Х Х Х Х 

50 зн/вст головного циліндру 
зчеплення Од. Х Х                 

51 зн/вст робочого циліндра 
зчеплення Од. Х Х                    

52 зн/вст вилки зчеплення Од. Х Х                 

53 зн/вст первісного вала 
КПП Од.                         

54 зн/вст проміжного вала 
КПП Од.                         

55 заміна блока шестернів Од.                         
56 заміна  синхронізаторів Од.                         

57 зн/вст кришки КПП 
(АКПП/МКПП) Од. Х Х                 

58 заміна сальників МКПП Од.                     



59 зн/вст ШРКШ внутрішній Од.      Х Х         Х Х 

60 зн/вст ШРКШ зовнішній Од.      Х Х         Х Х 

  
Ремонт переднього та 
заднього мостів 
автомобіля 

                      

61 зн/вст карданного валу Од. Х Х     Х Х Х Х     

62 ремонт карданного валу 
(заміна хрестовин) Од. Х Х     Х Х Х Х     

63 зн/вст амортизатора 
переднього Од.                     

64 зн/вст амортизатора 
заднього Од.                      

65 зн/вст кульових опори Од.                     
66 зн/вст верхнього важеля Од.                     
67 зн/вст нижнього важеля Од.                      

68 заміна втулки 
стабілізатора Од.                     

69 заміна стійки 
стабілізатора Од.                     

70 зн/вст підшипника 
напіввісі Од. Х Х      Х Х Х Х      

71 заміна сальника напіввісі Од.                     

72 зн/вст редуктору заднього 
моста Од. Х Х      Х Х Х Х      

73 
зн/вст сайлентблока 
верхнього або  нижнього 
важеля 

Од.                     

74 зн/вст торсіона підвіски Од. Х Х     Х Х Х Х     
75 зн/вст ресори Од. Х Х Х Х Х Х      Х Х 

76 зн/вст підшипника 
передньої ступиці Од.                      

77 зн/вст підшипника задньої 
ступиці Од.                      

78 зн/вст передньої балки Од.                          
79 зн/вст заднього моста Од. Х Х     Х Х Х Х     
80 зн/вст задньої балки Од.      Х Х           Х Х 

81 Зн/вст. підрамника        Х Х      Х Х Х Х 

  
Ремонт 
електроустаткування 
автомобіля 

                      

82 зн/вст генератора Од.                     
83 ремонт генератора Од.                     
84 зн/вст стартера Од.                     
85 ремонт стартера Од.                     

86 заміна котушки 
запалювання Од.                     

87 заміна комплекту дротів 
високої напруги Од.                     

88 заміна комплекту свічок 
запалювання Од.     Х Х         Х Х 

89 заміна преривача-
розподілювача Од. Х Х Х Х           Х Х 

90 Зн/вст АКБ Од.                     
91 зн/вст блока керування Од.                          

92 зн/вст датчика 
температури Од.                     

93 зн/вст датчика тиску 
масла Од.                     

94 зн/вст датчика детонації Од.     Х Х         Х Х 



95 зн/вст звукового сигналу Од.                     
96 зн/вст реле сигналів Од.                     
97 зн/вст реле зарядки Од.                      
98 зн/вст реле поворотів Од.                     
99 зн/вст фари Од.                     

100 зн/вст протитуманної 
фари Од.                     

101 зн/вст заднього ліхтаря Од.                      
102 зн/вст лампи фари Од.                     

103 зн/вст лампи 
протитуманної Од.                     

104 зн/вст лампи заднього 
ліхтаря і повороту Од.                     

105 зн/вст лампи щитка 
приборів Од.                     

106 зн/вст лампи габаритів Од.                     

107 діагностика 
електроустаткування Од.                     

108 зн/вст 
електророз’єднувача Од.                     

109 Заміна одного метру 
дроту елетропроводки Од.                          

  Ремонт рульового 
керування                       

110 зн/вст рульової рейки 
(колонки) Од.                          

111 зн/вст рульової тяги Од.                         
112 зн/вст шланга ГПК Од.                      

113 зн/вст валу карданного 
рульового керування Од.                     

114 зн/вст насосу ГПК Од.                      

115 зн/вст наконечника 
рульової тяги Од.     Х Х         Х Х 

116 Заміна рідини ГПК од                     
117 Ремонт ГПК                            

  Ремонт гальмівної 
системи автомобіля                       

118 зн/вст передніх 
гальмівних колодок Од.                     

119 зн/вст задніх гальмівних 
колодок Од. Х Х                 

120 зн/вст диска гальмівного Од.                       

121 зн/вст тормозного 
барабана Од. Х Х     Х Х Х Х     

122 зн/вст головного 
гальмівного циліндра Од.                     

123 зн/вст вакуумного 
підсилювача гальма Од.                      

124 
зн/вст переднього 
робочого гальмівного 
циліндра 

Од.                       

125 зн/вст заднього робочого 
гальмівного циліндра Од.                      

126 заміна гальмівного 
шланга Од.                     

127 проточка гальмівних 
дисків Од.                     

128 зн/вст гальмівного 
супорта Од.                       

129 зн/вст направляючих 
супорту Од.                     



130 зн/вст гальмівних трубок Од.                      

131 прокачування гальмівної 
системи Од.                     

132 заміна гальмівної рідини в 
системі Од.                     

133 діагностика гальмівної 
системи Од.                     

  Інші послуги з ремонту 
автомобіля                       

134 комп’ютерна діагностика 
ДВЗ Од.                       

135 діагностика підвіски Од.                     
136 зн/вст паливного насоса Од.                     
137 зн/вст форсунки Од.                     
138 очищення форсунок Од.                     
139 зн/вст привідного ременя Од.                     
140 зн/вст паливного бака Од.                          

141 діагностика системи 
кондиціонування Од.     Х Х         Х Х 

142 заправка кондиціонера Од.     Х Х     Х Х Х Х 

143 зн/вст радіатора 
кондиціонера Од.      Х Х           Х Х 

144 зн/вст фільтра 
кондиціонера Од.     Х Х         Х Х 

145 зн/вст склоочищувача Од.                     

146 зн/вст переднього бампера Од.                         

147 зн/вст заднього бампера Од.                         
148 зн/вст бризговиків Од.                     
149 зн/вст підкрилків Од.                     
150 зн/вст замка двері Од.                          

151 зн/вст замка кришки 
багажника Од.                          

152 зн/вст дзеркало заднього 
виду (зовнішнього) Од.                     

153 заміна оливи у двигуні Од.                     
154 промивка двигуна Од.                 Х Х 

155 заміна оливи в КПП 
(АКПП/МКПП) Од.                     

156 шиномонтажні роботи Од.                     
157 дископравильні роботи Од.                          
158 балансування коліс Од.                     
159 зн/вст колеса од                     
160 ремонт шини (1 латка) од                     

161 регулювання розвалу-
сходження коліс Од.                     

162 зн/вст лобового скла 
кузова Од.                      

163 зн/вст заднього скла 
кузова Од.                      

164 зн/вст скла передньої 
двері Од.                          

165 зн/вст скла задньої двері Од.                          

166 зн/вст склопідйомника 
передньої двері Од.                      

167 зн/вст склопідйомника 
задньої двері Од.      Х Х         Х Х 

168 ремонт центрального 
замка Од.     Х Х           Х Х 



169 встановлення і ремонт 
сигналізації Од.      Х Х           Х Х 

170 зн/вст датчика заднього 
ходу Од.                     

171 заміна гофри вихлоп Од.      Х Х         Х Х 

172 заміна датчика детонації 
системи запалювання Од.     Х Х         Х Х 

173 регулювання ручного 
гальма Од. Х Х      Х Х           

174 чистка дросельної засувки Од.     Х Х         Х Х 

175 ремонт опалювача салону Од.                          
176 заміна фільтра паливного Од.                      

177 зн/вст захист піддону 
картера Од.                     

178 слюсарні роботи                            
179 зварювальні роботи Од.                          

180 роботи з фарбування 
елементів кузову Од.                     

Загальна вартість всіх послуг без ПДВ   

ПДВ    

Загальна вартість всіх послуг з ПДВ   

Позначка «Х» вказує на те, що по даній марці автомобіля така послуга не надається та не оцінюється. 

 
2. Ціна пропозиції вказується з урахуванням усіх витрат на транспортування, сплату податків 

та інших обов’язкових платежів і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку 
ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не 
врахована Нами вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо та вважається 
врахованою у ціні пропозиції конкурсних торгів. 

3. До акцепту нашої пропозиції, Ваш Запит разом з нашою пропозицією (за умови її 
відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.  

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня 
розкриття конкурсних пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути 
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами 
Запиту, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними 
для Вас умовами. 

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання укласти 
Договір про закупівлю згідно з Істотними умовами договору та виконати всі умови, передбачені 
договором. 

7. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із 
Замовником не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця  
 
(дата) 
(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою(за наявності) 
 



 
Додаток №3 

 
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

ЛОТ №1 
Предмет 
Договору  
 

Виконавець  зобов'язується протягом травня -грудня  2014 р.  надати Послуги з 
Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях 
технічного обслуговування) –  автомобілів іноземного виробництва Lexus 
ES300; Renault Logan Van; Nissan Maxima; VW Caddy; Mazda Е2200, далі 
по тексту Послуги, а Замовник – прийняти і оплатити надані належним чином 
Послуги. 

Ціна договору: Ціна цього Договору становить _________________  у тому числі: ПДВ 
_____________ 
 

Кількість надання 
Послуг та вимоги 
щодо їх якості 

Перелік послуг вказано в технічній специфікації (Додаток №1 до 
договору). Послуги, що вказані в технічній специфікації (Додаток №1 до 
договору), надаються згідно заявок Замовника у кількості, що 
визначається Замовником згідно існуючих виробничих потреб. 
 
Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає вимогам 
технічної специфікації (Додаток № 1 до Договору). 
Гарантійній термін на Послуги, які були надані, складає: 
- на відремонтований двигун  - 60 робочих днів експлуатації; 
- на запасні частини – 20 робочих днів з дня установки; 
- на відремонтовані агрегати – 30 робочих днів експлуатації. 

Строк надання 
Послуг  

Виконавець повинен прийняти до ремонту автомобіль Замовника не пізніше 3 
робочих днів з моменту подання заявки Замовником. Послуги повинні 
надаватися у строк передбачений вимогами заводу-виробника та Законодавства 
України. 

Місце надання 
Послуг  

За місцем розташування СТО Виконавця  

Порядок 
здійснення 
оплати: 

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником рахунку на оплату, 
протягом 15 банківських днів з моменту надання Виконавцем належно 
оформлених первинних документів (Акта про надання послуг, калькуляції та 
податкової накладної). 

Особливі умови Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального 
фінансування видатків  Замовника.  

Відповідальність  У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором 
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 
У випадку порушення строку надання Послуг Виконавцем сплачується 
Замовнику пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день 
прострочення. 
За порушення умов зобов’язання щодо якості Послуг, визначених технічною 
специфікацією (Додаток № 1 до Договору) Виконавець  зобов’язаний сплатити 
штраф у розмірі 20% (двадцяти) вартості неякісних Послуг. 
 

Строк дії 
договору 

Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2014 
року. 

 

Ми згодні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про закупівлю. 

.............................................................. 
(підпис) 
............................................................... 
(посада) 
............................................................... 
(найменування Учасника) 
М. П.  



 
Додаток №4 

 
 
Інформація про проведення конкурсу із визначення постачальників (виконавців) при 
здійсненні закупівлі Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного 
обслуговування) –  автомобілів іноземного виробництва Lexus ES300; Renault Logan Van; 
Nissan Maxima; VW Caddy; Mazda Е2200. 
 
1.Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції 
яких подані та оформлені у відповідності до запиту, на основі критеріїв і методики оцінки, 
зазначені у запиті. 
2.Замовник та учасники не можуть ініціювати переговори з питань внесення змін до змісту 
поданої конкурсної пропозиції. 
3.Замовник відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо: 
1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у запиті; 
2)учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладання договору 
про закупівлю; 
3)учасник визначений у встановленому законом порядку банкрутом та відповідно нього  
відкрита ліквідаційна процедура; 
4)конкурсна пропозиція не відповідає умовам запиту; 
5)учасник не провадить господарську   діяльність відповідно до положень його статуту; 
6)пропозиція подана учасником, який є пов’язаною особою з іншими учасниками конкурсу: 
3.1.Замовник відміняє закупівлю та відкликає Запити, у разі: 
1) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг або скорочення видатків 
на здійснення закупівлі; 
2)виявлення факту змови учасників; 
3)ціна найбільш вигідної  конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником 
на фінансування закупівлі; 
4)здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; 
5)до оцінки допущено менш двох конкурсних пропозицій. 
4. За результатами оцінки конкурсної комісією конкурсних пропозицій учасників 
складається протокол, в якому міститься  висновок  про визначення постачальника( 
виконавця) при здійсненні закупівель   товарів, робіт та послуг без застосування процедур, 
передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», конкурсна 
пропозиція якого визначена як найбільш економічно вигідна, тобто така, яка відповідає всім 
критеріям та умовам, визначеним у запиті, та визнана найкращою за результатами оцінки 
конкурсних пропозицій. 
5.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до 
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. 
6.У разі необхідності, Замовник може звертатись до експертних чи інших установ,  
підприємств чи організацій із запитами щодо надання висновків, необхідних для прийняття 
рішень про визначення переможця конкурсу, а учасник згоден з тим, що інформація, 
наведена ним у конкурсній пропозиції може бути використана замовником з цієї метою. 
7.Про прийняття  рішення щодо відхилення конкурсних пропозицій, визначення переможця, 
відміни закупівлі, комісія повідомляє учасників протягом 5 робочих днів, з дня прийняття 
рішення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток №5 
РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, 

НАДАНИХ У СКЛАДІ  КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ** 
 
 

№  
з/п 

Найменування документу № сторінки 

   
   
   
   
   
 
 
 

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені 
печаткою*.) 
 
 
 
Примітки: 
**Реєстр документів, наданих у складі конкурсної пропозиції  подається на бланку Учасника 
(у випадку, якщо Учасник такий бланк має). 
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 
законодавством 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток №6 
 
  

Зразок оформлення конверту, у якому подається конкурсна пропозиція 
 

 
                                                                                                                           

 
Повне найменування учасника 
Код за ЄДРПОУ 
Адреса (місцезнаходження) 
Телефон (з вказанням міжміського коду) 
 
 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

на закупівлю:  
 

Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів  
(технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на  

станціях технічного обслуговування) –  автомобілів іноземного виробництва Lexus ES300;  
Renault Logan Van; Nissan Maxima; VW Caddy; Mazda Е2200  

Код згідно ДК 016-2010-45.20.1 
ЛОТ №1 

 
 

Українське державне підприємство    
поштового зв’язку «Укрпошта», 
Донецька дирекція 
вул. Артема, 72, м. Донецьк, 83001 

                                  
 
 

                       



 

Запит 
щодо  участі у конкурсі із визначення постачальника (виконавця) при здійсненні закупівлі 

1.Замовник: 
1.1.Найменування: 
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», Донецька дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» 
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:22020055 
1.3.Місцезнаходження: вул. Артема,72, м. Донецьк, 83001 
1.4.Реєстраційний рахунок замовника: 260073072067  
1.5.Посадові особи замовника, уповноважені  здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, 
ім’я по-батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням  коду 
міжміського телефонного зв’язку, e-mail): начальник відділу транспортної логістики 
Кухтін Андрій Анатолійович. вул. Артема,72, кімната 204, м. Донецьк, 83001,  
тел. (062) 337-05-46; 067-400-83-83. 
2.Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю:www.ukrposhta.com 
3.Інформація про проведення конкурсу наведена у Додатку №4 цього Запиту. 
4.Інформація про предмет закупівлі: 
4.1.Найменування предмета закупівлі: 45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях 
технічного обслуговування). 
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання конкурсних 
пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри –  
Лот №2 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного обслуговування) –  
автомобілів вітчизняного виробництва ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ВАЗ (технічна специфікація – 
Додаток №1) 
4.3.Срок поставки  товарів: травень-грудень 2014 року. 
5.Істотні умови  договору: Додаток №3 до запиту. 
6.Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів; 
7.Подання конкурсних пропозицій: 
7.1.Місце та спосіб подання: вул. Артема, 72, м. Донецьк, 83001, кім. № 219, (другий 
поверх), Особисто або поштою. 
7.2.Строк: До 10 год. 00 хв. «29» квітня 2014 року. 
7.3.Замовник залишає за собою  право змінити запит, або відкликати його, про що  
обов’язково повідомляються учасники, яким надано запит. Строк подання конкурсних 
пропозицій, у разі внесення змін до запиту, змінюється, з метою  надання учасникам 
можливості внесення змін до конкурсної документації, про що обов’язково повідомляються 
учасники, яким  відправлено запит. 
7.4.Всі витрати Учасника, пов’язані із збиранням документів, складання та направленням  
конкурсної пропозиції несе Учасник. У разі якщо Учасника не визначено переможцем, Запит  
змінено або відкликано, витрати Учасника, пов’язані із збиранням документів, складання та 
направленням конкурсної пропозиції останньому не компенсуються. 
8. Перелік документів, що має бути поданий учасником (в конверті з конкурсними 
пропозиціями): 
Для юридичних осіб: 
1. Реєстр документів (Додаток №5).  
2. Конкурсна пропозиція (Додаток №2).  
3. Технічна специфікація (Додаток №1). 
4. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника  учасника 
процедури закупівлі щодо підпису документів конкурсної пропозиції (підтверджується 
копією виписки з протоколу засновників, копією наказу про призначення, копією довіреності 
або копією іншого документу, підтверджуючого данні повноваження). 
5. Оригінал довідки або повного витягу відповідного органу з питань банкрутства про те, що 
Учасника не визначено у встановленому порядку банкрутом та відносно  нього не відкрита  
ліквідаційна процедура, дійсної не більше місячної давнини на дату подання конкурсної 
пропозиції. 



 

6. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців. 
7. Копія довідки ЄДРПОУ або копія Витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців.  
8. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, чи копію витягу з 
реєстру платників податку на додану вартість (якщо Учасник є платником податку на додану 
вартість ), або копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Учасник є платником 
єдиного податку) 
9. Копія Статуту або іншого установочного документу. 
10. Документи, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю 
відповідно  до чинного законодавства (копія виписки з протоколу засновників, копія наказу 
про призначення на посаду, копія довіреності або копія іншого документа, підтверджуючого 
данні повноваження).  
11. Істотні умови договору (Додаток №3).   
12. Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів 
(обов’язкових платежів), передбачених законодавством України з терміном видачі не більше 
десяти днів на дату подання конкурсної пропозиції. 
13. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (довідка в довільній формі). 
14. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 
(довідка в довільній формі). 
15. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів 
(довідка в довільній формі). 
16. Довідка з обслуговуючого банку  про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами 
(оригінал довідки). 
17. Наявність фінансової спроможності:  
- баланс за 2013 рік 
- звіт про фінансові результати за 2013 рік 
- звіт про рух грошових коштів (за 2013 рік) або довідку на бланку Учасника, з посиланням 
на законодавство України, про те, що звіт про рух грошових коштів не здається. 
Для Фізичних осіб - підприємців:  
1. Реєстр документів (Додаток №5).  
2. Конкурсна пропозиція (Додаток №2). 
3. Технічна специфікація (Додаток №1). 
4. Оригінал довідки або повного витягу відповідного органу з питань банкрутства про те, що 
Учасника не визначено у встановленому порядку банкрутом та відносно  нього не відкрита  
ліквідаційна процедура, дійсної не більше місячної давнини на дату подання конкурсної 
пропозиції. 
5. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію або копія Виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 
6. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість, чи копію витягу з реєстру платників 
податку на додану вартість (якщо Учасник є платником податку на додану вартість), або 
копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку). 
7. Істотні умови договору (Додаток №3).   
8. Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів 
(обов’язкових платежів), передбачених законодавством України з терміном видачі не більше 
десяти днів на дату подання конкурсної пропозиції. 
9. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (довідка в довільній формі). 
10. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 
(довідка в довільній формі). 
11. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів 
(довідка в довільній формі). 
12. Довідка з обслуговуючого банку  про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами 
(оригінал довідки). 
13. Копія паспорту 
14. Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду або копія Картки фізичної особи 
платника податків. 
15. Копія податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 
2013 рік (або інша фінансова документація що передбачена діючим законодавством). 



 

 
 

 



 

 
Додаток №1 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
ЛОТ №2 

 
Предмет закупівлі: Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного 
обслуговування) –  автомобілів вітчизняного виробництва ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ВАЗ 
 

1. ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 
1. Учасником в конкурсній пропозиції зазначається вартість за одну послугу без 

урахування  запасних частин та витратних матеріалів. Замовник сплачує вартість 
використаних Учасником запасних частин та витратних матеріалів згідно калькуляції, що 
додається до акту про надання послуг. При цьому вартість послуги, вказаної в калькуляції не 
повинна відрізнятися від вартості такої послуги, вказаної в конкурсній пропозиції, а вартість 
запасних частин не повинна перевищувати середньої вартості аналогічних запасних частин, 
що склалася на ринку. 

2. Послуги з Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного 
обслуговування) –  автомобілів вітчизняного виробництва ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ВАЗ повинні 
виконуватися з належною якістю, з використанням нових запасних частин та витратних 
матеріалів.  

3. Гарантійній термін на Послуги, які були надані, складає: 
- на відремонтований двигун  - 60 робочих днів експлуатації; 
- на запасні частини – 20 робочих днів з дня установки; 
- на відремонтовані агрегати – 30 робочих днів експлуатації. 
4. Учасник для надання якісної послуги може залучати Підрядників. Вартість таких 

послуг не повинна перевищувати вартості послуги, зазначеної в конкурсній пропозиції. В 
іншому разі різницю між вартістю наданої Підрядником послуги та вартістю послуги, 
вказаної в конкурсній пропозиції Учасник компенсує Підряднику за свій рахунок. 

5. У разі надання учасником Послуги, якість якої не відповідає технічним умовам, 
Учасник проводить усунення недоліків за свій рахунок.  

6. Кількість найменувань -  177, та складається з викладеного нижче: 
№ 
з/п Найменування послуги Одиниця 

виміру ГАЗ УАЗ ЗАЗ ВАЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

   Ремонт  двигуна           

1 зн/вст двигуна Од. 1 1 1 1 

2 зн/вст карбюратора Од. 1 1 X 1 

3 зн/вст інжектора Од. 1 Х 1 1 

4 Чистка карбюратора Од. 1 1 X 1 

5 чистка інжектора Од. 1 Х 1 1 

6 Діагностика паливної системи од 1 1 1 1 

7 зн/вст  ГБЦ Од. 1 1 1 1 

8 шліфування ГБЦ Од. 1 1 1 1 

9 зн/вст розподільного валу Од. 1 1 1 1 

10 зн/вст клапанів Од. 1 1 1 1 

11 притирання клапанів Од. 1 1 1 1 

12 заміна сальників клапанів Од. 1 1 1 1 

13 заміна шестерні розподільного валу Од. 1 1 1 1 

14 заміна комплекту ГРМ Од. 1 Х 1 1 



 

15 зн/вст коромисел клапанів Од. 1 1 1 1 

16 зн/вст колінвалу Од. 1 1 1 1 

17 заміна шатунів Од. 1 1 1 1 

18 шліфування колінвалу Од. 1 1 1 1 

19 заміна поршнів Од. 1 1 1 1 

20 заміна поршневих кілець Од. 1 1 1 1 

21 заміна поршневих гільз Од. 1 1 Х Х 

22 розточка блоку циліндрів Од. 1 1 1 1 

23 заміна поршневих пальців Од. 1 1 1 1 

24 заміна шестерні колінвалу Од. 1 1 1 1 

25 регулювання клапанів Од. 1 1 1 1 

26 зн/вст прокладки клапанної кришки Од. 1 1 1 1 

27 зн/вст прокладки ГБЦ Од. 1 1 1 1 

28 зн/вст піддону картеру ДВЗ Од. 1 1 1 1 

29 зн/вст прокладки піддону Од. 1 1 1 1 

30 заміна сальника колінвалу Од. 1 1 1 1 

31 зн/вст маховика Од. 1 1 1 1 

32 заміна венця маховика Од. 1 1 1 1 

33 заміна фільтра оливи Од. Х Х 1 1 

34 зн/вст колектора Од. 1 1 1 1 

35 зн/вст приймальної труби Од. 1 Х 1 1 

36 зн/вст проміжної труби Од. 1 1 1 1 

37 зн/вст глушника Од. 1 Х 1 1 

38 зн/вст резонатору Од. 1 1 1 1 

39 заміна підшипника маховика Од. 1 1 Х 1 

40 заміна подушок двигуна Од. 1 1 1 1 

41 Діагностика ДВЗ   1 1 1 1 

  Ремонт системи охолодження двигуна автомобіля           

42 заміна радіатору Од. 1 1 1 1 

43 заміна патрубків охолодження Од. 1 1 1 1 

44 зн/вст водяного насосу Од. 1 1 1 1 

45 зн/вст розширювального бачка Од. Х Х 1 1 

46 заміна датчику вказівника температури Од. 1 1 1 1 

47 заміна охолоджуючої рідини Од. 1 1 1 1 

48 зн/вст термостату Од. 1 1 1 1 

  Ремонт КПП (АКПП/МКПП) та зчеплення автомобіля           

49 зн/вст КПП (АКПП/МКПП) Од. 1 Х 1 1 

50 Дефектування КПП   1 1 1 1 

51 зн/вст зчеплення Од. Х Х 1 1 

52 заміна відомого диска зчеплення Од. 1 1 1 1 

53 зн/вст натискного підшипника Од. Х Х 1 1 

54 зн/вст головного циліндру зчеплення Од. 1 1 1 1 

55 зн/вст робочого циліндра зчеплення Од. 1 1 1 1 

56 зн/вст вилки зчеплення Од. 1 1 1 1 

57 зн/вст підвісного підшипника   1 1 Х 1 



 

58 зн/вст первісного вала КПП Од. 1 1 1 1 

59 зн/вст проміжного вала КПП Од. 1 1 1 1 

60 заміна блока шестерень Од. 1 1 1 1 

61 заміна  синхронізаторів Од. 1 1 1 1 

62 зн/вст кришки КПП (АКПП/МКПП) Од. 1 1 1 1 

63 заміна сальників МКПП Од. 1 1 1 1 

64 зн/вст ШРКШ внутрішній Од. Х Х 1 1 

65 зн/вст ШРКШ зовнішній Од. Х Х 1 1 

  Ремонт переднього та заднього мостів автомобіля           

66 зн/вст карданного валу Од. 1 1 Х 1 

67 ремонт карданного валу (заміна хрестовин) Од. 1 1 Х 1 

68 зн/вст амортизатора переднього Од. 1 Х 1 1 

69 зн/вст амортизатора заднього Од. 1 Х 1 1 

70 зн/вст кульових опори Од. 1 Х 1 1 

71 заміна шворнів Од. 1 1 Х Х 

72 зн/вст верхнього важеля Од. 1 Х 1 1 

73 зн/вст нижнього важеля Од. 1 Х 1 1 

74 заміна сайлентблоків (ресор) Од. 1 1 Х Х 

75 заміна втулки стабілізатора Од. 1 Х 1 1 

76 заміна стійки стабілізатора Од. Х Х 1 Х 

77 заміна сальників хвостовика (переднього і заднього) 
редукторів Од. 1 1 Х 1 

78 зн/вст напіввісі заднього мосту Од. 1 1 Х 1 

79 зн/вст підшипника напіввісі Од. 1 1 Х 1 

80 заміна сальника напіввісі Од. 1 1 1 1 

81 зн/вст редуктору заднього моста Од. 1 1 Х 1 

82 ремонт редуктора заднього моста Од. 1 1 Х Х 

83 зн/вст сайлентблока верхнього або  нижнього важеля Од. 1 1 1 1 

84 зн/вст ресори Од. 1 1 Х Х 

85 зн/вст підшипника передньої маточини Од. Х Х 1 1 

86 зн/вст підшипника задньої маточини Од. Х Х 1 1 

87 зн/вст передньої балки Од. 1 1 1 1 

88 зн/вст заднього моста Од. 1 1 Х 1 

89 зн/вст задньої балки Од. Х Х 1 Х 

  Ремонт електроустаткування автомобіля           

90 зн/вст генератора Од. 1 1 1 1 

91 ремонт генератора Од. 1 1 1 1 

92 зн/вст стартера Од. 1 1 1 1 

93 ремонт стартера Од. 1 1 1 1 

94 заміна котушки запалювання Од. 1 1 1 1 

95 заміна комплекту дротів високої напруги Од. 1 1 1 1 

96 заміна комплекту свічок запалювання Од. 1 Х 1 1 

97 заміна переривника-розподілювача Од. 1 Х 1 1 

98 Зн/вст АКБ Од. 1 1 1 1 

99 зн/вст блока керування Од. 1 Х 1 1 

100 зн/вст датчика температури Од. 1 1 1 1 



 

101 зн/вст датчика тиску масла Од. 1 1 1 1 

102 зн/вст датчика детонації Од. Х Х 1 1 

103 зн/вст звукового сигналу Од. 1 1 1 1 

104 зн/вст реле сигналів Од. 1 1 1 1 

105 зн/вст реле зарядки Од. 1 1 1 1 

106 зн/вст реле поворотів Од. 1 1 1 1 

107 зн/вст фари Од. 1 1 1 1 

108 зн/вст протитуманної фари Од. 1 1 1 1 

109 зн/вст заднього ліхтаря Од. 1 1 1 1 

110 зн/вст лампи фари Од. 1 1 1 1 

111 зн/вст лампи протитуманної Од. 1 1 1 1 

112 зн/вст лампи заднього ліхтаря і повороту Од. 1 1 1 1 

113 зн/вст лампи щитка приборів Од. 1 1 1 1 

114 зн/вст лампи габаритів Од. 1 1 1 1 

115 діагностика електроустаткування Од. 1 Х 1 1 

116 зн/вст електророз’єднувача Од. 1 1 1 1 

117 Заміна одного метру дроту елетропроводки Од. 1 1 1 1 

  Ремонт рульового керування           

118 зн/вст рульової рейки (колонки) Од. 1 1 1 1 

119 зн/вст рульової тяги Од. 1 Х 1 1 

120 зн/вст валу карданного рульового керування Од. 1 Х Х Х 

  Ремонт гальмівної системи автомобіля           

121 зн/вст передніх гальмівних колодок Од. 1 1 1 1 

122 зн/вст задніх гальмівних колодок Од. 1 Х 1 1 

123 зн/вст диска гальмівного Од. Х Х 1 Х 

124 зн/вст тормозного барабана Од. 1 1 1 1 

125 зн/вст головного гальмівного циліндра Од. 1 1 1 1 

126 зн/вст вакуумного підсилювача гальма Од. 1 1 1 1 

127 зн/вст переднього робочого гальмівного циліндра Од. Х Х 1 1 

128 зн/вст заднього робочого гальмівного циліндра Од. Х Х 1 1 

129 заміна гальмівного шланга Од. 1 1 1 1 

130 проточка гальмівних дисків Од. Х Х Х Х 

131 зн/вст гальмівного супорта Од. Х Х 1 1 

132 зн/вст направляючих супорту Од. Х Х Х 1 

133 зн/вст гальмівних трубок Од. 1 1 1 1 

134 прокачування гальмівної системи Од. 1 1 1 1 

135 заміна гальмівної рідини в системі Од. 1 1 1 1 

136 діагностика гальмівної системи Од. 1 Х 1 1 

  Інші послуги з ремонту автомобіля           

137 комп’ютерна діагностика ДВЗ Од. 1 1 1 1 

138 діагностика підвіски Од. 1 1 1 1 

139 зн/вст паливного насоса Од. Х Х 1 1 

140 зн/вст форсунки Од. 1 1 1 1 

141 очищення форсунок Од. 1 1 1 1 

142 зн/вст привідного ременя Од. 1 1 1 1 



 

143 зн/вст паливного бака Од. 1 1 1 1 

144 зн/вст склоочищувача Од. 1 1 1 1 

145 зн/вст переднього бампера Од. Х Х 1 1 

146 зн/вст заднього бампера Од. 1 1 1 1 

147 зн/вст бризговиків Од. 1 1 1 1 

148 зн/вст підкрилків Од. 1 1 1 1 

149 зн/вст замка двері Од. 1 1 1 1 

150 зн/вст замка кришки багажника Од. 1 1 1 1 

151 зн/вст дзеркало заднього виду (зовнішнього) Од. 1 1 1 1 

152 заміна оливи у двигуні Од. 1 1 1 1 

153 промивка двигуна Од. Х Х 1 1 

154 заміна оливи в редукторі Од. 1 1 Х 1 

155 заміна оливи в КПП (АКПП/МКПП) Од. 1 1 1 1 

156 шиномонтажні роботи Од. 1 1 1 1 

157 дископравильні роботи Од. 1 1 1 1 

158 балансування коліс Од. 1 1 1 1 

159 зн/вст колеса од 1 1 1 1 

160 ремонт шини (1 латка) од 1 1 1 1 

161 регулювання розвалу-сходження коліс Од. 1 Х 1 1 

162 зн/вст лобового скла кузова Од. 1 1 1 1 

163 зн/вст заднього скла кузова Од. 1 1 1 1 

164 зн/вст скла передньої двері Од. 1 1 1 1 

165 зн/вст скла задньої двері Од. 1 1 1 1 

166 зн/вст склопідйомника передньої двері Од. 1 1 1 1 

167 зн/вст датчика заднього ходу Од. 1 1 1 1 

168 заміна датчика детонації системи запалювання Од. Х Х 1 1 

169 регулювання ручного гальма Од. 1 1 1 1 

170 заміна приводу спідометра Од. 1 1 1 1 

171 чистка дросельної засувки Од. 1 1 1 1 

172 ремонт опалювача салону Од. 1 1 1 1 

173 заміна фільтра паливного Од. 1 1 1 1 

174 зн/вст захист піддону картера Од. 1 Х 1 1 

175 слюсарні роботи   1 1 1 1 

176 зварювальні роботи Од. 1 1 1 1 

177 роботи з фарбування елементів кузову Од. 1 1 1 1 

 
 

 
(дата) 
(підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності) 



 

 
Додаток №2 

Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче. 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 
 

ФОРМА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЛОТ №2 

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю послуг з 
Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів (технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів на станціях технічного обслуговування) –  автомобілів 
вітчизняного виробництва ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ВАЗ на травень-грудень 2014 року згідно із 
технічною специфікацією Замовника конкурсу. 

1. Вивчивши Запит щодо участі у конкурсі із визначення Постачальника (Виконавця) та 
технічну специфікацію на виконання зазначеного вище ми, уповноважені на підписання Договору, 
маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у 
цій пропозиції за наступними цінами: 
 
загальна сума пропозиції: _______________грн. без ПДВ _________________________ 

 (цифрами)    (прописом) 
 

загальна сума пропозиції: ______________  грн. з ПДВ ___________________________ 
(цифрами)    (прописом) 

№ 
з/п Найменування послуги Одиниця 

виміру 

ГАЗ УАЗ ЗАЗ ВАЗ 

Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, 

грн грн грн грн 

1 2 3 14 15 16 17 18 19 6 7 

   Ремонт  двигуна                   
1 зн/вст двигуна Од.                 
2 зн/вст карбюратора Од.         X       
3 зн/вст інжектора Од.     Х Х         
4 Чистка карбюратора Од.         X       
5 чистка інжектора Од.     Х Х         

6 Діагностика паливної 
системи од                 

7 зн/вст  ГБЦ Од.                 
8 шліфування ГБЦ Од.                 

9 зн/вст розподільного 
валу Од.                 

10 зн/вст клапанів Од.                 
11 притирання клапанів Од.                 

12 заміна сальників 
клапанів Од.                 

13 заміна шестерні 
розподільного валу Од.                 

14 заміна комплекту ГРМ Од.     Х Х         

15 зн/вст коромисел 
клапанів Од.                 

16 зн/вст колінвалу Од.                 
17 заміна шатунів Од.                 
18 шліфування колінвалу Од.                 
19 заміна поршнів Од.                 

20 заміна поршневих 
кілець Од.                 

21 заміна поршневих гільз Од.         Х Х Х Х 

22 розточка блоку 
циліндрів Од.                 



 

23 заміна поршневих 
пальців Од.                 

24 заміна шестерні 
колінвалу Од.                 

25 регулювання клапанів Од.                 

26 зн/вст прокладки 
клапанної кришки Од.                 

27 зн/вст прокладки ГБЦ Од.                 

28 зн/вст піддону картеру 
ДВЗ Од.                 

29 зн/вст прокладки 
піддону Од.                 

30 заміна сальника 
колінвалу Од.                 

31 зн/вст маховика Од.                 
32 заміна венця маховика Од.                 
33 заміна фільтра оливи Од. Х Х Х Х         
34 зн/вст колектора Од.                 

35 зн/вст приймальної 
труби Од.     Х Х         

36 зн/вст проміжної труби Од.                 
37 зн/вст глушника Од.     Х Х         
38 зн/вст резонатору Од.                 

39 заміна підшипника 
маховика Од.         Х Х     

40 заміна подушок двигуна Од.                 
41 Діагностика ДВЗ                   

  
Ремонт системи 
охолодження двигуна 
автомобіля 

                  

42 заміна радіатору Од.                 

43 заміна патрубків 
охолодження Од.                 

44 зн/вст водяного насосу Од.                 

45 зн/вст 
розширювального бачка Од. Х Х Х Х         

46 заміна датчику 
вказівника температури Од.                 

47 заміна охолоджуючої 
рідини Од.                 

48 зн/вст термостату Од.                 

  
Ремонт КПП 
(АКПП/МКПП) та 
зчеплення автомобіля 

                  

49 зн/вст КПП 
(АКПП/МКПП) Од.     Х Х         

50 Дефектування КПП                   
51 зн/вст зчеплення Од. Х Х Х Х         

52 заміна відомого диска 
зчеплення Од.                 

53 зн/вст натискного 
підшипника Од. Х Х Х Х         

54 зн/вст головного 
циліндру зчеплення Од.                 

55 зн/вст робочого 
циліндра зчеплення Од.                 

56 зн/вст вилки зчеплення Од.                 

57 зн/вст підвісного 
підшипника           Х Х     

58 зн/вст первісного вала 
КПП Од.                 



 

59 зн/вст проміжного вала 
КПП Од.                 

60 заміна блока шестерень Од.                 
61 заміна  синхронізаторів Од.                 

62 зн/вст кришки КПП 
(АКПП/МКПП) Од.                 

63 заміна сальників МКПП Од.                 

64 зн/вст ШРКШ 
внутрішній Од. Х Х Х Х         

65 зн/вст ШРКШ 
зовнішній Од. Х Х Х Х         

  
Ремонт переднього та 
заднього мостів 
автомобіля 

                  

66 зн/вст карданного валу Од.         Х Х     

67 ремонт карданного валу 
(заміна хрестовин) Од.         Х Х     

68 зн/вст амортизатора 
переднього Од.     Х Х         

69 зн/вст амортизатора 
заднього Од.     Х Х         

70 зн/вст кульових опори Од.     Х Х         
71 заміна шворнів Од.         Х Х Х Х 

72 зн/вст верхнього важеля Од.     Х Х         
73 зн/вст нижнього важеля Од.     Х Х         

74 заміна сайлентблоків 
(ресор) Од.         Х Х Х Х 

75 заміна втулки 
стабілізатора Од.     Х Х         

76 заміна стійки 
стабілізатора Од. Х Х Х Х     Х Х 

77 
заміна сальників 
хвостовика (переднього 
і заднього) редукторів 

Од.         Х Х     

78 зн/вст напіввісі 
заднього мосту Од.         Х Х     

79 зн/вст підшипника 
напіввісі Од.         Х Х     

80 заміна сальника 
напіввісі Од.                 

81 зн/вст редуктору 
заднього моста Од.         Х Х     

82 ремонт редуктора 
заднього моста Од.         Х Х Х Х 

83 
зн/вст сайлентблока 
верхнього або  
нижнього важеля 

Од.                 

84 зн/вст ресори Од.         Х Х Х Х 

85 зн/вст підшипника 
передньої маточини Од. Х Х Х Х         

86 зн/вст підшипника 
задньої маточини Од. Х Х Х Х         

87 зн/вст передньої балки Од.                 
88 зн/вст заднього моста Од.         Х Х     
89 зн/вст задньої балки Од. Х Х Х Х     Х Х 

  
Ремонт 
електроустаткування 
автомобіля 

                  

90 зн/вст генератора Од.                 
91 ремонт генератора Од.                 
92 зн/вст стартера Од.                 



 

93 ремонт стартера Од.                 

94 заміна котушки 
запалювання Од.                 

95 заміна комплекту дротів 
високої напруги Од.                 

96 заміна комплекту свічок 
запалювання Од.     Х Х         

97 заміна переривника-
розподілювача Од.     Х Х         

98 Зн/вст АКБ Од.                 
99 зн/вст блока керування Од.     Х Х         

100 зн/вст датчика 
температури Од.                 

101 зн/вст датчика тиску 
масла Од.                 

102 зн/вст датчика детонації Од. Х Х Х Х         

103 зн/вст звукового 
сигналу Од.                 

104 зн/вст реле сигналів Од.                 
105 зн/вст реле зарядки Од.                 
106 зн/вст реле поворотів Од.                 
107 зн/вст фари Од.                 

108 зн/вст протитуманної 
фари Од.                 

109 зн/вст заднього ліхтаря Од.                 
110 зн/вст лампи фари Од.                 

111 зн/вст лампи 
протитуманної Од.                 

112 зн/вст лампи заднього 
ліхтаря і повороту Од.                 

113 зн/вст лампи щитка 
приборів Од.                 

114 зн/вст лампи габаритів Од.                 

115 діагностика 
електроустаткування Од.     Х Х         

116 зн/вст 
електророз’єднувача Од.                 

117 Заміна одного метру 
дроту елетропроводки Од.                 

  Ремонт рульового 
керування                   

118 зн/вст рульової рейки 
(колонки) Од.                 

119 зн/вст рульової тяги Од.     Х Х         

120 зн/вст валу карданного 
рульового керування Од.     Х Х Х Х Х Х 

  Ремонт гальмівної 
системи автомобіля                   

121 зн/вст передніх 
гальмівних колодок Од.                 

122 зн/вст задніх гальмівних 
колодок Од.     Х Х         

123 зн/вст диска 
гальмівного Од. Х Х Х Х     Х Х 

124 зн/вст тормозного 
барабана Од.                 

125 зн/вст головного 
гальмівного циліндра Од.                 

126 зн/вст вакуумного 
підсилювача гальма Од.                 



 

127 
зн/вст переднього 
робочого гальмівного 
циліндра 

Од. Х Х Х Х         

128 
зн/вст заднього 
робочого гальмівного 
циліндра 

Од. Х Х Х Х         

129 заміна гальмівного 
шланга Од.                 

130 проточка гальмівних 
дисків Од. Х Х Х Х Х Х Х Х 

131 зн/вст гальмівного 
супорта Од. Х Х Х Х         

132 зн/вст направляючих 
супорту Од. Х Х Х Х Х Х     

133 зн/вст гальмівних 
трубок Од.                 

134 прокачування 
гальмівної системи Од.                 

135 заміна гальмівної 
рідини в системі Од.                 

136 діагностика гальмівної 
системи Од.     Х Х         

  Інші послуги з 
ремонту автомобіля                   

137 комп’ютерна 
діагностика ДВЗ Од.                 

138 діагностика підвіски Од.                 
139 зн/вст паливного насоса Од. Х Х Х Х         
140 зн/вст форсунки Од.                 

141 очищення форсунок Од.                 

142 зн/вст привідного 
ременя Од.                 

143 зн/вст паливного бака Од.                 
144 зн/вст склоочищувача Од.                 

145 зн/вст переднього 
бампера Од. Х Х Х Х         

146 зн/вст заднього бампера Од.                 
147 зн/вст бризговиків Од.                 
148 зн/вст підкрилків Од.                 
149 зн/вст замка двері Од.                 

150 зн/вст замка кришки 
багажника Од.                 

151 
зн/вст дзеркало 
заднього виду 
(зовнішнього) 

Од.                 

152 заміна оливи у двигуні Од.                 
153 промивка двигуна Од. Х Х Х Х         

154 заміна оливи в 
редукторі Од.         Х Х     

155 заміна оливи в КПП 
(АКПП/МКПП) Од.                 

156 шиномонтажні роботи Од.                 
157 дископравильні роботи Од.                 
158 балансування коліс Од.                 
159 зн/вст колеса од                 
160 ремонт шини (1 латка) од                 

161 регулювання розвалу-
сходження коліс Од.     Х Х         

162 зн/вст лобового скла 
кузова Од.                 

163 зн/вст заднього скла 
кузова Од.                 



 

164 зн/вст скла передньої 
двері Од.                 

165 зн/вст скла задньої 
двері Од.                 

166 зн/вст склопідйомника 
передньої двері Од.                 

167 зн/вст датчика заднього 
ходу Од.                 

168 
заміна датчика 
детонації системи 
запалювання 

Од. Х Х Х Х         

169 регулювання ручного 
гальма Од.                 

170 заміна приводу 
спідометра Од.                 

171 чистка дросельної 
засувки Од.                 

172 ремонт опалювача 
салону Од.                 

173 заміна фільтра 
паливного Од.                 

174 зн/вст захист піддону 
картера Од.     Х Х         

175 слюсарні роботи                   
176 зварювальні роботи Од.                 

177 роботи з фарбування 
елементів кузову Од.                 

Загальна вартість всіх послуг без ПДВ   

ПДВ    

Загальна вартість всіх послуг з ПДВ   

Позначка «Х» вказує на те, що по даній марці автомобіля така послуга не надається та не оцінюється. 

 
2. Ціна пропозиції вказується з урахуванням усіх витрат на транспортування, сплату податків 

та інших обов’язкових платежів і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку 
ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не 
врахована Нами вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо та вважається 
врахованою у ціні пропозиції конкурсних торгів. 

3. До акцепту нашої пропозиції, Ваш Запит разом з нашою пропозицією (за умови її 
відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.  

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня 
розкриття конкурсних пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути 
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами 
Запиту, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними 
для Вас умовами. 

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання укласти 
Договір про закупівлю згідно з Істотними умовами договору та виконати всі умови, передбачені 
договором. 

7. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із 
Замовником не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця  
 
(дата) 
(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою(за наявності) 
 



 

 
Додаток №3 

 
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

ЛОТ №2 
Предмет 
Договору  
 

Виконавець  зобов'язується протягом травня -грудня  2014 р.  надати Послуги з 
Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях 
технічного обслуговування) –  автомобілів вітчизняного виробництва 
ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ВАЗ, далі по тексту Послуги, а Замовник – прийняти і 
оплатити надані належним чином Послуги. 
 

Ціна договору: Ціна цього Договору становить _________________  у тому числі: ПДВ 
_____________ 
 

Кількість надання 
Послуг та вимоги 
щодо їх якості 

Перелік послуг вказано в технічній специфікації (Додаток №1 до 
договору). Послуги, що вказані в технічній специфікації (Додаток №1 до 
договору), надаються згідно заявок Замовника у кількості, що 
визначається Замовником згідно існуючих виробничих потреб. 
 
Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає вимогам 
технічної специфікації (Додаток № 1 до Договору). 
Гарантійній термін на Послуги, які були надані, складає: 
- на відремонтований двигун  - 60 робочих днів експлуатації; 
- на запасні частини – 20 робочих днів з дня установки; 
- на відремонтовані агрегати – 30 робочих днів експлуатації. 

Строк надання 
Послуг  

Виконавець повинен прийняти до ремонту автомобіль Замовника не пізніше 3 
робочих днів з моменту подання заявки Замовником. Послуги повинні 
надаватися у строк передбачений вимогами заводу-виробника та Законодавства 
України. 

Місце надання 
Послуг  

За місцем розташування СТО Виконавця  

Порядок 
здійснення 
оплати: 

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником рахунку на оплату, 
протягом 15 банківських днів з моменту надання Виконавцем належно 
оформлених первинних документів (Акта про надання послуг, калькуляції та 
податкової накладної). 

Особливі умови Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального 
фінансування видатків  Замовника.  

Відповідальність  У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором 
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 
У випадку порушення строку надання Послуг Виконавцем сплачується 
Замовнику пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день 
прострочення. 
За порушення умов зобов’язання щодо якості Послуг, визначених технічною 
специфікацією (Додаток № 1 до Договору) Виконавець  зобов’язаний сплатити 
штраф у розмірі 20% (двадцяти) вартості неякісних Послуг. 
 

Строк дії 
договору 

Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2014 
року. 

 

Ми згодні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про закупівлю. 

.............................................................. 
(підпис) 
............................................................... 
(посада) 
............................................................... 
(найменування Учасника) 
М. П.  



 

 
Додаток №4 

 
 
Інформація про проведення конкурсу із визначення постачальників (виконавців) при 
здійсненні закупівлі Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного 
обслуговування) –  автомобілів вітчизняного виробництва ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ВАЗ. 
 
1.Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції 
яких подані та оформлені у відповідності до запиту, на основі критеріїв і методики оцінки, 
зазначені у запиті. 
2.Замовник та учасники не можуть ініціювати переговори з питань внесення змін до змісту 
поданої конкурсної пропозиції. 
3.Замовник відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо: 
1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у запиті; 
2)учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладання договору 
про закупівлю; 
3)учасник визначений у встановленому законом порядку банкрутом та відповідно нього  
відкрита ліквідаційна процедура; 
4)конкурсна пропозиція не відповідає умовам запиту; 
5)учасник не провадить господарську   діяльність відповідно до положень його статуту; 
6)пропозиція подана учасником, який є пов’язаною особою з іншими учасниками конкурсу: 
3.1.Замовник відміняє закупівлю та відкликає Запити, у разі: 
1) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг або скорочення видатків 
на здійснення закупівлі; 
2)виявлення факту змови учасників; 
3)ціна найбільш вигідної  конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником 
на фінансування закупівлі; 
4)здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; 
5)до оцінки допущено менш двох конкурсних пропозицій. 
4. За результатами оцінки конкурсної комісією конкурсних пропозицій учасників 
складається протокол, в якому міститься  висновок  про визначення постачальника( 
виконавця) при здійсненні закупівель   товарів, робіт та послуг без застосування процедур, 
передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», конкурсна 
пропозиція якого визначена як найбільш економічно вигідна, тобто така, яка відповідає всім 
критеріям та умовам, визначеним у запиті, та визнана найкращою за результатами оцінки 
конкурсних пропозицій. 
5.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до 
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. 
6.У разі необхідності, Замовник може звертатись до експертних чи інших установ,  
підприємств чи організацій із запитами щодо надання висновків, необхідних для прийняття 
рішень про визначення переможця конкурсу, а учасник згоден з тим, що інформація, 
наведена ним у конкурсній пропозиції може бути використана замовником з цієї метою. 
7.Про прийняття  рішення щодо відхилення конкурсних пропозицій, визначення переможця, 
відміни закупівлі, комісія повідомляє учасників протягом 5 робочих днів, з дня прийняття 
рішення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Додаток №5 
РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, 

НАДАНИХ У СКЛАДІ  КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ** 
 
 

№  
з/п 

Найменування документу № сторінки 

   
   
   
   
   
 
 
 

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені 
печаткою*.) 
 
 
 
Примітки: 
**Реєстр документів, наданих у складі конкурсної пропозиції  подається на бланку Учасника 
(у випадку, якщо Учасник такий бланк має). 
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 
законодавством 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток №6 
 
  

Зразок оформлення конверту, у якому подається конкурсна пропозиція 
 

 
                                                                                                                           

 
Повне найменування учасника 
Код за ЄДРПОУ 
Адреса (місцезнаходження) 
Телефон (з вказанням міжміського коду) 
 
 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

на закупівлю:  
 

Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів  
(технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на  

станціях технічного обслуговування) –  автомобілів вітчизняного виробництва ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ВАЗ 
Код згідно ДК 016-2010-45.20.1 

ЛОТ №2 
 
 

Українське державне підприємство    
поштового зв’язку «Укрпошта», 
Донецька дирекція 
вул. Артема, 72, м. Донецьк, 83001 

                                  
 
 

                       
 



 

Запит 
щодо  участі у конкурсі із визначення постачальника (виконавця) при здійсненні закупівлі 

1.Замовник: 
1.1.Найменування: 
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», Донецька дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» 
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:22020055 
1.3.Місцезнаходження: вул. Артема,72, м. Донецьк, 83001 
1.4.Реєстраційний рахунок замовника: 260073072067  
1.5.Посадові особи замовника, уповноважені  здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, 
ім’я по-батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням  коду 
міжміського телефонного зв’язку, e-mail): начальник відділу транспортної логістики 
Кухтін Андрій Анатолійович. вул. Артема,72, кімната 204, м. Донецьк, 83001,  
тел. (062) 337-05-46; 067-400-83-83. 
2.Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю:www.ukrposhta.com 
3.Інформація про проведення конкурсу наведена у Додатку №4 цього Запиту. 
4.Інформація про предмет закупівлі: 
4.1.Найменування предмета закупівлі: 45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях 
технічного обслуговування) 
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання конкурсних 
пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри –  
Лот №3 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного обслуговування) –  
автомобілів з дизельним двигуном Mazda Е2200; МАЗ; ЗІЛ; КамАЗ; Hyundai HD78; Renault 
Logan Van (технічна специфікація – Додаток №1) 
4.3.Срок поставки  товарів: травень-грудень 2014 року. 
5.Істотні умови  договору: Додаток №3 до запиту. 
6.Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів; 
7.Подання конкурсних пропозицій: 
7.1.Місце та спосіб подання: вул. Артема, 72, м. Донецьк, 83001, кім. № 219, (другий 
поверх), Особисто або поштою. 
7.2.Строк: До 10 год. 00 хв. «29» квітня 2014 року. 
7.3.Замовник залишає за собою  право змінити запит, або відкликати його, про що  
обов’язково повідомляються учасники, яким надано запит. Строк подання конкурсних 
пропозицій, у разі внесення змін до запиту, змінюється, з метою  надання учасникам 
можливості внесення змін до конкурсної документації, про що обов’язково повідомляються 
учасники, яким  відправлено запит. 
7.4.Всі витрати Учасника, пов’язані із збиранням документів, складання та направленням  
конкурсної пропозиції несе Учасник. У разі якщо Учасника не визначено переможцем, Запит  
змінено або відкликано, витрати Учасника, пов’язані із збиранням документів, складання та 
направленням конкурсної пропозиції останньому не компенсуються. 
8. Перелік документів, що має бути поданий учасником (в конверті з конкурсними 
пропозиціями): 
Для юридичних осіб: 
1. Реєстр документів (Додаток №5).  
2. Конкурсна пропозиція (Додаток №2).  
3. Технічна специфікація (Додаток №1). 
4. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника  учасника 
процедури закупівлі щодо підпису документів конкурсної пропозиції (підтверджується 
копією виписки з протоколу засновників, копією наказу про призначення, копією довіреності 
або копією іншого документу, підтверджуючого данні повноваження). 
5. Оригінал довідки або повного витягу відповідного органу з питань банкрутства про те, що 
Учасника не визначено у встановленому порядку банкрутом та відносно  нього не відкрита  
ліквідаційна процедура, дійсної не більше місячної давнини на дату подання конкурсної 
пропозиції. 



 

6. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців. 
7. Копія довідки ЄДРПОУ або копія Витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців.  
8. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, чи копію витягу з 
реєстру платників податку на додану вартість (якщо Учасник є платником податку на додану 
вартість ), або копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Учасник є платником 
єдиного податку) 
9. Копія Статуту або іншого установочного документу. 
10. Документи, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю 
відповідно  до чинного законодавства (копія виписки з протоколу засновників, копія наказу 
про призначення на посаду, копія довіреності або копія іншого документа, підтверджуючого 
данні повноваження).  
11. Істотні умови договору (Додаток №3).   
12. Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів 
(обов’язкових платежів), передбачених законодавством України з терміном видачі не більше 
десяти днів на дату подання конкурсної пропозиції. 
13. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (довідка в довільній формі). 
14. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 
(довідка в довільній формі). 
15. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів 
(довідка в довільній формі). 
16. Довідка з обслуговуючого банку  про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами 
(оригінал довідки). 
17. Наявність фінансової спроможності:  
- баланс за 2013 рік 
- звіт про фінансові результати за 2013 рік 
- звіт про рух грошових коштів (за 2013 рік) або довідку на бланку Учасника, з посиланням 
на законодавство України, про те, що звіт про рух грошових коштів не здається. 
Для Фізичних осіб - підприємців:  
1. Реєстр документів (Додаток №5).  
2. Конкурсна пропозиція (Додаток №2). 
3. Технічна специфікація (Додаток №1). 
4. Оригінал довідки або повного витягу відповідного органу з питань банкрутства про те, що 
Учасника не визначено у встановленому порядку банкрутом та відносно  нього не відкрита  
ліквідаційна процедура, дійсної не більше місячної давнини на дату подання конкурсної 
пропозиції. 
5. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію або копія Виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 
6. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість, чи копію витягу з реєстру платників 
податку на додану вартість (якщо Учасник є платником податку на додану вартість), або 
копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку). 
7. Істотні умови договору (Додаток №3).   
8. Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів 
(обов’язкових платежів), передбачених законодавством України з терміном видачі не більше 
десяти днів на дату подання конкурсної пропозиції. 
9. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (довідка в довільній формі). 
10. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 
(довідка в довільній формі). 
11. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів 
(довідка в довільній формі). 
12. Довідка з обслуговуючого банку  про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами 
(оригінал довідки). 
13. Копія паспорту 
14. Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду або копія Картки фізичної особи 
платника податків. 
15. Копія податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 
2013 рік (або інша фінансова документація що передбачена діючим законодавством). 



 

 
 

 



 

 
Додаток №1 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
ЛОТ №3 

 
Предмет закупівлі: Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного 
обслуговування) –  автомобілів з дизельним двигуном Mazda Е2200; МАЗ; ЗІЛ; КамАЗ; 
Hyundai HD78; Renault Logan Van 
 

1. ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 
1. Учасником в конкурсній пропозиції зазначається вартість за одну послугу без 

урахування  запасних частин та витратних матеріалів. Замовник сплачує вартість 
використаних Учасником запасних частин та витратних матеріалів згідно калькуляції, що 
додається до акту про надання послуг. При цьому вартість послуги, вказаної в калькуляції не 
повинна відрізнятися від вартості такої послуги, вказаної в конкурсній пропозиції, а вартість 
запасних частин не повинна перевищувати середньої вартості аналогічних запасних частин, 
що склалася на ринку. 

2. Послуги з Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного 
обслуговування) –  автомобілів з дизельним двигуном Mazda Е2200; МАЗ; ЗІЛ; КамАЗ; 
Hyundai HD78; Renault Logan Van повинні виконуватися з належною якістю, з 
використанням нових запасних частин та витратних матеріалів.  

3. Гарантійній термін на Послуги, які були надані, складає: 
- на відремонтований двигун  - 60 робочих днів експлуатації; 
- на запасні частини – 20 робочих днів з дня установки; 
- на відремонтовані агрегати – 30 робочих днів експлуатації. 
4. Учасник для надання якісної послуги може залучати Підрядників. Вартість таких 

послуг не повинна перевищувати вартості послуги, зазначеної в конкурсній пропозиції. В 
іншому разі різницю між вартістю наданої Підрядником послуги та вартістю послуги, 
вказаної в конкурсній пропозиції Учасник компенсує Підряднику за свій рахунок. 

5. У разі надання учасником Послуги, якість якої не відповідає технічним умовам, 
Учасник проводить усунення недоліків за свій рахунок.  

6. Кількість найменувань -  10, та складається з викладеного нижче: 
№ 

Найменування послуги Одиниця 
виміру 

Mazda 
Е2200 МАЗ ЗІЛ КамАЗ Hyundai 

HD78 

Renault 
Logan 
Van 

 
з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Ремонт  двигуна               

1 Дефектування колінвалу Од. 1 1 1 1 Х Х 

2 шліфування колінвалу  Од. 1 1 1 1 Х Х 

3 Дефектування блоку циліндрів Од. 1 1 1 1 Х Х 

4 розточка блоку циліндрів Од. 1 1 1 1 Х Х 

  Інші послуги з ремонту 
автомобіля   

            

5 Діагностика паливної системи од 1 1 1 1 1 1 

6 зн/вст паливного насоса Од. 1 1 1 1 1 1 

7 Ремонт форсунки (1 од)   1 1 1 1 1 1 

8 чистка паливної системи Од. Х Х Х Х 1 1 

9 Діагностування ПНВТ Од. 1 1 1 1 1 1 

10 Ремонт ПНВТ Од. 1 1 1 1 1 1 

 
(дата) 
(підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності) 
 



 

Додаток №2 
Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче. 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 
 

ФОРМА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЛОТ №3 

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю послуг з Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях 
технічного обслуговування) –  автомобілів з дизельним двигуном Mazda Е2200; МАЗ; ЗІЛ; КамАЗ; Hyundai HD78; Renault Logan Van на травень-грудень 
2014 року згідно із технічною специфікацією Замовника конкурсу. 

1. Вивчивши Запит щодо участі у конкурсі із визначення Постачальника (Виконавця) та технічну специфікацію на виконання зазначеного вище ми, 
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за 
наступними цінами: 
 
загальна сума пропозиції: _______________грн. без ПДВ _________________________ 

 (цифрами)    (прописом) 
 

загальна сума пропозиції: ______________  грн. з ПДВ ___________________________ 
(цифрами)    (прописом) 
 

№ 

Найменування послуги Одиниця 
виміру 

Mazda Е2200 МАЗ ЗІЛ КамАЗ Hyundai HD78 Renault Logan Van  
з/п 

  Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, Ціна за 
одиницю, 

грн 

ПДВ, 

  грн грн грн грн грн грн 

1 2 3 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

   Ремонт  двигуна                           
1 Дефектування колінвалу Од.                 Х Х Х Х 

2 шліфування колінвалу  Од.                 Х Х Х Х 

3 Дефектування блоку циліндрів Од.                 Х Х Х Х 

4 розточка блоку циліндрів Од.                 Х Х Х Х 

  Інші послуги з ремонту 
автомобіля                           

5 Діагностика паливної системи од                         

6 зн/вст паливного насоса Од.                         



 

7 Ремонт форсунки (1 од)                           

8 чистка паливної системи Од. Х Х Х Х Х Х Х Х         

9 Діагностування ПНВТ Од.                         

10 Ремонт ПНВТ Од.                         
 

2. Ціна пропозиції вказується з урахуванням усіх витрат на транспортування, сплату податків та інших обов’язкових платежів і зборів, що сплачуються або 
мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Нами вартість 
окремих послуг не сплачується Замовником окремо та вважається врахованою у ціні пропозиції конкурсних торгів. 

3. До акцепту нашої пропозиції, Ваш Запит разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.  
4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій. Наша пропозиція буде 

обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 
5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами Запиту, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої 

іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання укласти Договір про закупівлю згідно з Істотними умовами договору та виконати 

всі умови, передбачені договором. 
7. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення про 

визначення переможця  
 
(дата) 
(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою(за наявності) 
 



 

 
Додаток №3 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

ЛОТ №3 
Предмет 
Договору  
 

Виконавець  зобов'язується протягом травня -грудня  2014 р.  надати Послуги з 
Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях 
технічного обслуговування) –  автомобілів з дизельним двигуном Mazda 
Е2200; МАЗ; ЗІЛ; КамАЗ; Hyundai HD78; Renault Logan Van, далі по тексту 
Послуги, а Замовник – прийняти і оплатити надані належним чином Послуги. 

 
Ціна договору: Ціна цього Договору становить _________________  у тому числі: ПДВ 

_____________ 
 

Кількість надання 
Послуг та вимоги 
щодо їх якості 

Перелік послуг вказано в технічній специфікації (Додаток №1 до 
договору). Послуги, що вказані в технічній специфікації (Додаток №1 до 
договору), надаються згідно заявок Замовника у кількості, що 
визначається Замовником згідно існуючих виробничих потреб. 
 
Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає вимогам 
технічної специфікації (Додаток № 1 до Договору). 
Гарантійній термін на Послуги, які були надані, складає: 
- на відремонтований двигун  - 60 робочих днів експлуатації; 
- на запасні частини – 20 робочих днів з дня установки; 
- на відремонтовані агрегати – 30 робочих днів експлуатації. 

Строк надання 
Послуг  

Виконавець повинен прийняти до ремонту автомобіль Замовника не пізніше 3 
робочих днів з моменту подання заявки Замовником. Послуги повинні 
надаватися у строк передбачений вимогами заводу-виробника та Законодавства 
України. 

Місце надання 
Послуг 

За місцем розташування СТО Виконавця  

Порядок 
здійснення 
оплати: 

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником рахунку на оплату, 
протягом 15 банківських днів з моменту надання Виконавцем належно 
оформлених первинних документів (Акта про надання послуг, калькуляції та 
податкової накладної). 

Особливі умови Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального 
фінансування видатків  Замовника.  

Відповідальність  У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором 
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 
У випадку порушення строку надання Послуг Виконавцем сплачується 
Замовнику пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день 
прострочення. 
За порушення умов зобов’язання щодо якості Послуг, визначених технічною 
специфікацією (Додаток № 1 до Договору) Виконавець  зобов’язаний сплатити 
штраф у розмірі 20% (двадцяти) вартості неякісних Послуг. 
 

Строк дії 
договору 

Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2014 
року. 

 

Ми згодні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про закупівлю. 

.............................................................. 
(підпис) 
............................................................... 
(посада) 
............................................................... 
(найменування Учасника) 
М. П.  



 

 
Додаток №4 

 
 
Інформація про проведення конкурсу із визначення постачальників (виконавців) при 
здійсненні закупівлі Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на станціях технічного 
обслуговування) –  автомобілів з дизельним двигуном Mazda Е2200; МАЗ; ЗІЛ; КамАЗ; 
Hyundai HD78; Renault Logan Van. 
 
1.Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції 
яких подані та оформлені у відповідності до запиту, на основі критеріїв і методики оцінки, 
зазначені у запиті. 
2.Замовник та учасники не можуть ініціювати переговори з питань внесення змін до змісту 
поданої конкурсної пропозиції. 
3.Замовник відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо: 
1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у запиті; 
2)учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладання договору 
про закупівлю; 
3)учасник визначений у встановленому законом порядку банкрутом та відповідно нього  
відкрита ліквідаційна процедура; 
4)конкурсна пропозиція не відповідає умовам запиту; 
5)учасник не провадить господарську   діяльність відповідно до положень його статуту; 
6)пропозиція подана учасником, який є пов’язаною особою з іншими учасниками конкурсу: 
3.1.Замовник відміняє закупівлю та відкликає Запити, у разі: 
1) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг або скорочення видатків 
на здійснення закупівлі; 
2)виявлення факту змови учасників; 
3)ціна найбільш вигідної  конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником 
на фінансування закупівлі; 
4)здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; 
5)до оцінки допущено менш двох конкурсних пропозицій. 
4. За результатами оцінки конкурсної комісією конкурсних пропозицій учасників 
складається протокол, в якому міститься  висновок  про визначення постачальника( 
виконавця) при здійсненні закупівель   товарів, робіт та послуг без застосування процедур, 
передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», конкурсна 
пропозиція якого визначена як найбільш економічно вигідна, тобто така, яка відповідає всім 
критеріям та умовам, визначеним у запиті, та визнана найкращою за результатами оцінки 
конкурсних пропозицій. 
5.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до 
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. 
6.У разі необхідності, Замовник може звертатись до експертних чи інших установ,  
підприємств чи організацій із запитами щодо надання висновків, необхідних для прийняття 
рішень про визначення переможця конкурсу, а учасник згоден з тим, що інформація, 
наведена ним у конкурсній пропозиції може бути використана замовником з цієї метою. 
7.Про прийняття  рішення щодо відхилення конкурсних пропозицій, визначення переможця, 
відміни закупівлі, комісія повідомляє учасників протягом 5 робочих днів, з дня прийняття 
рішення. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Додаток №5 
РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, 

НАДАНИХ У СКЛАДІ  КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ** 
 
 

№  
з/п 

Найменування документу № сторінки 

   
   
   
   
   
 
 
 

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені 
печаткою*.) 
 
 
 
Примітки: 
**Реєстр документів, наданих у складі конкурсної пропозиції  подається на бланку Учасника 
(у випадку, якщо Учасник такий бланк має). 
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 
законодавством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток №6 
 

Зразок оформлення конверту, у якому подається конкурсна пропозиція 
 

 
                                                                                                                           

 
Повне найменування учасника 
Код за ЄДРПОУ 
Адреса (місцезнаходження) 
Телефон (з вказанням міжміського коду) 
 
 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

на закупівлю:  
 

Технічного обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів  
(технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів на  

станціях технічного обслуговування) –  автомобілів з дизельним двигуном Mazda Е2200; МАЗ; ЗІЛ;  
КамАЗ; Hyundai HD78; Renault Logan Van 

Код згідно ДК 016-2010-45.20.1 
ЛОТ №3 

 
 

Українське державне підприємство    
поштового зв’язку «Укрпошта», 
Донецька дирекція 
вул. Артема, 72, м. Донецьк, 83001 

                                  
 
 

                       
 


