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Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

1 одиниця 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Україна, 03126, Київ, проспект Любомира Гузара, 3 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі –  580 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 02-08-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-02-002126-b 

 

 



Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

         34110000-1 Легкові автомобілі 

 
Детальні вимоги до предмету закупівлі 

№ 
Параметри Вимоги 

Загальні вимоги 

1 Країна - виробник Згідно документів на автомобіль  

2 
Відповідність екологічним нормам (Закон України №5177-VI від 

06.07.2012) 
Не менше EURO 6 

3 Модель автомобіля Toyota Corolla або еквівалент  

4 Рік виробництва 2021 р 

5 Колір автомобіля білий 

Вимоги до автомобіля 

6 Довжина автомобіля не менше 4630 мм  

7 Ширина автомобіля не менше 1780 мм  

8 Висота автомобіля не менше 1433 мм  

9 Кількість дверей 4 

10 Колісна база не менше 2700 мм 

11 Об'єм багажника не менше 470 л 

12 Кліренс мінімальний не менше 150 мм 

13 Кількість місць не менше 5 

14 Колеса: розмір шин не менше R15 

15 Об'єм двигуна Робочий об'єм двигуна - не менше 1596  см3 

16 Потужність двигуна, (к.с.) об.хв.  не менше (125) / 6 300  

17  Тип КПП безступенева (CVT) 

18 Тип палива бензин 

19 Витрати пального не більше:    

20 місто л./100 км.  не більше 8,0 

21 траса л./100 км. не більше 5,1 

22 змішаний л./100 км. не більше 6,5  



23 Гальмівна система дискові передні та задні гальма  

24 Підвіска незалежна 

25 Повнорозмірне сталеве запасне колесо наявність  

26 Прожекторні галогенові фари головного світла наявність 

27 

Світлодіодні вогні денного світла, світлодіодні передні протитуманні 

фари, світлодіодний протитуманний ліхтар, світлодіодні задні 

габаритні ліхтарі та стоп-сигнали 

наявність  

28 
Система головного освітлення з функцією супровідного освітлення 

«Follow me home» 
наявність  

29 Обігрів заднього скла з автотаймером наявність  

30 
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з 

автоматичною функцією) 
наявність  

31 
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією 

автоматичного складання 
наявність  

32 Електропідсилювач керма наявність  

33 
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування 

гальма)  
наявність 

34 Круїз-контроль наявність  

35 Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною наявність  

36 Регулювання сидіння водія за висотою наявність 

37 Підігрів сидінь (дворежимний) наявність  

38 Кондиціонер, дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь наявність  

39 Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2" на панелі приладів наявність  

40 Індикатор мінімального рівня рідини омивача наявність  

41 
Аудіосистема (радіоприймач FM/AM, CD-програвач, підтримка 

MP3/WMA-файлів) та 6 динаміків 
наявність  

42 

Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при 

екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу 

гальмівного зусилля 

наявність 



43 Протибуксувальна система наявність  

44 Система стабілізації автомобіля наявність  

45 Система допомоги старту на підйомі наявність  

46  Система попередження про падіння тиску в шинах наявність 

47 

Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира, 

бокові для водія та переднього пасажира, захисні шторки передні та 

задні 

наявність 

48 
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми 

шиї 
наявність 

49 Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини  наявність  

50 Іммобілайзер наявність 

51 Центральний замок з дистанційним управлінням наявність 

52 Комплект зимової гуми наявність 

53 Гумові килимки  наявність 

54 Килим багажного відділення наявність 

55 Захист двигуна наявність 

56 Бризковики  наявність 

57 Тонування скла (бокові, задні) наявність 

58 Автонабір наявність 

 


