ОГОЛОШЕННЯ
про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1-06-1 В-001 1 В5-а

ВIДДIЛ ОСВIТИ БАЛАКЛIЙСЬКОi MICЬKOI РАДИ
xAPKIBcbKoi оБлАстI
Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади
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IдентифiкацiЙниЙ код замовIIика в
€ДР:

44114014

Мiсцезпмоджепfiя замовника:

64207, YKpaiHa, XapKiBcbKa область, Балаклiя,
вул.ЦентраJIьЕа, будинок 1 6

Контактна особа замовЕика,
.,,..
уповЕоважеЕа здiЙснювати зв'язок з
" ,;;,
:,,i,ij ",
УчаСЕИКаМИ:
"=. .],,, ,,
''

'n

.-_"

'Видпредметазакупiвлi:

Послryги

Назва предмета закупiвлi:
за единим
. -' .Ксд
,словником:

.,,Ёr":l

Апла Лебедева, ЗВ09553В6394,
balakliya.kh@ gmail. соm

Постrуги з ремонту шкiльних автобусiв

закупiвельним

Назва
номеЕклатурноi
позицii предмета
a
закупвлr

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту i
технiчного обслуговування мототранспортних
засобiв i Ъупугнього обладfi анIrя

кiлькiсть

Код згiдно з €дипим
закупiвельним

ToBapiB або

СЛОВЕИКОМ, ЩО

наЙбiльше вiдповiдае
назвi IIомепкJIатурноI
позицii предмета

закупiвлi

посдуги з ремонту
шкiльних автобусiв

ДК 021 :2015: 501 10000-9
Послуги з ремонту i
-технiчного
обслуговування
мототранспортних
засобiв i супутнього
обладнання

обсяг
виконання
робiт чи

iМiсце

поставки

ToBapiB або

мiсце

послуг

викоЕаIIЕя
робiт чи
паданЕя

З посл.

YKpaiHa,

IIадаЕЕя

Строк
поставки
ToBapiB,

виконання
робiт чи
наданfiя

послуг

послуг

Вiдповiдно до

до 25 серпня

202t

документацii

умови оплати:
Подiя
Надання послуг

опис тип оплати Перiод, (днiв)
пiсляоплата

25

289 200,00 UAH

Тип днiв

Розмiр оплати,

Банкiвськi

100

(%)

опис
i'Мiщевий бюджет

Сума
2в9200 UAH

Розгriр мiпiмальпого кроку

1 446,00

UAH

вiдсутня

КiнцевиЙ строк поданця теЕдерЕих
,.,-j
1, ПРОПоЗИЦiЙ:
,:'
.,,i,,
,.,.,, lt, ;
:
,
;ift:

05 липня 2021 1З;00

":;

,, Мова теfiдерноi пропозицii:
,Щата та час розкриття тендерних
пропозицй:

пIrоведеfiня
аукцiону:
Вид та уIцови IIаданЕя забезпечеfiня

пропозпцiй учаспикiв:

yKpaiнcbKa
06 липня 2021 13:31 , пiсля завершення
електронного аукцiону
06 липня 20211,З:04

Вiдсутнi

вlдсутн1

*,

:

]a

|,

, ,,
,

or,.,,i,...,,'

тЕхнIчнЕ зАвдАншI

Послуги з ремонту шкiльних автобусiв Код ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з
,, ремонту i технiчного обслуговування мототранспортних засобiв i супутнього обладнання.
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Додаток Ns 1
тендерноi
документацii
Що

..,

ст. 22 Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi> технiчнi, якiснi характеристики
закулiвлi повиннi передбачати необхiднiсть застосрtlння заходiв iз захисту довкiлля.

до
ffi*lff*'Т;1;iSiдповiдно
':::Y:"],i']"'"l''"11рgДмgта

I.
',-1'.

2,
3.

.Перелiк послуг що до ремонту двиryна ЗМЗ 405 та передньоi Bici шкiльного автобуса
Демонтаж головки блоку
Мийка двигуна
Розбiрка головки блоку

;,,,.,i,..",." 5.
, 6.

l,i1: ] ,,-',

.i:, ,,_ .
. ",.' :
'":, ,"' .,

,j:],,

шлiфовка головки блоку
,Щоставка запасних частин
'7, Замiна направляючих втупок клапанiв
8. Замiна сальникiв клапанiв
g. Установка головки блока
l0. Пiдготовка клапанiв
l 1. Замiна компенсаторiв

|2.Замiнарозпредвалiв
13. Зшлiна моторноi оливи
|4. Замiна охолоджуючоi рiдини
15. Капiтальний ремонт передньоi Bicb.
Розборка блоку двигуна.
,;;ii
16.
oil,.. ;,, '
:''
,
,1$;i;'':.,i:lr'l
' ,|7 . Замiна колiнчатого ва,'Iу двигуна.
-: '-;
"il'{;'.
l8. Замiна вкладишiв.
1 9. Замiна газорозподiльного механiзму.

,Перелiк,послуг щодо ремонту шкiльного автобуса

'.
.
l,i "

1:

ТЬз

32213,224 номерний знак

Замiна передньоi лiвоi сходинки водiя ураженою сквозною корозiею

2. Замiна передньоi частини лiвоi колiсноi арки ура)кеною сквозною корозiею

з. Замiнапанелi задньоiчастини передньоiлiвоiколiсноiарки
13

ураженоiсквозною корозiею

4. Зварювально-шлiфувальнi роботи, замiна боковоi панелi нижньоi лiвоi сторони, в т.ч. з

корозiсю
корозiею

облицюванням задньоi колiсноi арки ураженою сквозною
]
5. Замiна BepxHboi лiвоi боковоi панелi ураженоi сквозною
l.:r'-;!;
6. Зварюва-шьно-шлiфова-пьнi роботи стiйки BiKoH лiвоi боковоi частини
ураженоi: сквозно_tЬ:;'
корозiсю
7. Замiна короба нижнъоi лiвоi боковоi частини ураженоi сквозною корозiею
8. Зварювально-шлiфовальнi роботи задньоi рап{ки BikHa нижньоi частини
1раженоi сквозною

корозiсю

корозiсю

, ,.

,;_,,

.'
9. ЗВаРЮВаЛЬНО-шлiфовальнi роботи стелi салона ураженоi сквозною
,:.':a,;i:.,Iýi;
-,
10. ЗВаРЮвально-шлiфовальнi роботи стелi водiя ураженоТ сквозною
:,,:, ;-,,,У"
1 1. Замiна верхньот правот боковоi панелi
ураженоi сквозною корозiею
12. Зварювально-шлiфовальнi роботи стiйки BikoH правоi боковот частини
ураженi сквозною

корозiсю

корозiсю
13. Замiна боковоi панелi нижньоi правоi сторони, в т.ч. З облицюваНням задньОi колiсноi
ураженоi сквозною корозiею

аркЦ ,-

l4.

!;:, r

15. Зварювально-шлiфовальнi роботи переднiх дверей нижньоi частини
ураженою сквозною

корозiею
16. Замiна порогiв передньоТ пасажирськоi дверi включно з зовнiшнiм коробом
ур€Dкеного
сквозною
',,,
17. Замiна облицювання передньоi правоi колiснот арки
урЕDкеноi сквозною корозiею,
, '.i .
' :' ;,;i:
18. Зварюва-шьно-шлiфовальнi роботи внугрiшньоi частини передньоi колiсноiЪрки
уражёноi
сквозною корозiсю

корозiею

,

23. Щемонтаж головки блоку

24.Мийкадвигуна

25. Розбiрка головки блоку
2б. flефектовка головки блоку

шлiфовка головЙи блоку
Щоставка запасних частин
Замiна направляючих втулок клапанiв
Замiна сальникiв клапанiв
3 1. Установка головки блока
32. Пiдготовка клапанiв
З3. Замiна компенсаторiв
З4. Замiна розпредва;riв
35. Замiна моторноi оливи
36. Замiна охолоджуючоi рiдини
III. Перелiк послуг щодо ремонту Ас-р4234 Мрiя номерний знак
1. Поточний ремонт ходовоТ частини автобуса.
2, Щефектовка ходовоi частини.
3. Замiна тормозних колодок передня Bicb.
4. Замiна тормозних колодок задня Bicb.
5. Замiна ремкомrrлекта розжимного кулака передня задня Bicb.
6. Замiна ресор лiва сторона переднiй MicT, заднiй MicT.
7. Замiна стремянок ресор,
27.
28.
29.
з0.

дХ

2039

ЕК:

Bci вищезазначенi послуги враховують запаснi частини необхiднi для виконання даних
послуг.
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матерiалiв, необхiдних для виконання ремонту Тз. Вiдповiдальне зберiгання - комплекс
технiчних заходiв, якi гарантують зберiгання транспортного засобу та
]яке встановлене на ТЗ вiдповiдностi
до вимог експлуатацiйноi документацii на
у
транспортний засiб, rтротягом часу проведення ремонту та технiчного обслуговування ТЗ;
повернення Замовнику переданi ним складовi частини Тз, запаснi частини та витратнi

i

-

з наданих послуг пiд час прийняття ТЗ Замовником,
недолiкiв.
цих
ус}нення
,,,:::1'',. '",_,"'i'Технiчний'стан
ТЗ пiсля наданшI Учасником - переможцем торгiв послуг з ремонту повинен
вlдповlдати вимогам законодавства у сферi автомобiльного транспорту та iнструкцiям заводiв,
',,_;.
виробникiв ТЗ.
".
'.;
..,
Вимоги до якостi
-'',gfi:.i:,,::.
Tr;ЯiiioTb no"rry. з технiчного обслуговування та поточного ремонту ТЗ повиннi вiдповiдати
tffir,rilffiЁ,,,
"'"'"
lll",
,'-"вимогам,,Празил надання послуг з технiчного обслуговування i ремонту колiсних транспортних
к€ного 0 наказом MiHicTepcTBa транспорту Украiни вiд 30.03.1998 J\ъ 102 та зареестрованого
i юстицii УкраiЪи 28.04.1998 заNр268l2708 та iнструкцiй заводiв - u"робп"пiв ТЗ.
TepMiH та гарантiйнi зобов'язання

гарантiя на запаснi частини, якi будуть встановленi на Тз, kpiM запчастин зi зменшеним
ресурсом та на виконанi послуги з ремонту ТЗ повинна дiяти з моменту пiдписання Сторонами
- замовлення або Акту приймання-передачi наданих послуг та вiдповiдати Правилам
послуг з технiчного обслуговування i ремонту колiсних транспортних засобiв,
Е€ж,lзом MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраiЪи вiд 28.1|.2014 J\b 615
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