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Автомобіль Toyota Corolla 1.6 CTV Active, що був придбаний ВТЕІ КНТЕУ у 2019
році перебуває на гарантійному облік у заводу виробника. З метою збереження гарантійної
підтримки, автомобіль повинен проходити обслуговування в офіційній сервісній мережі Toyota з
використанням оригінальних запчастин Toyota, а також проходити регулярне технічне
обслуговування (ТО) з дотримуванням рекомендованого виробником регламенту. Використання
оригінальних запасних частин і комплектуючих, а також виконання робіт в офіційній мережі буде
задатком якісного обслуговування і відмінного функціонування автомобіля, а також збереження
гарантійних зобов’язань. Оригінальні запасні частини розробляються спеціально для автомобілів
Toyota і проходять відповідний контроль якості виробником. Також, технічний персонал офіційного
сервісу проходить регулярне навчання і має доступ до технічної документації виробника,
технологій виконання ремонту і діагностики. Крім того, використання автомобілів без проведення
необхідного гарантійного обслуговування призведе до втрати гарантії виробника, що в свою чергу
спричинить додаткові фінансові витрати з державного бюджету. У зв’язку з цим, наразі,
пріоритетним для ВТЕІ КНТЕУ є здійснення безперебійного, термінового та належного технічного
обслуговування та ремонту зазначеного автомобіля. Компанія Toyota має мережу авторизованих
дилерів в регіонах України, що відповідним чином підготовлені (наявне необхідне обладнання,
технічна документація для ремонту та персонал) авторизовані для надання послуг з обслуговування
та ремонту (в т.ч. – гарантійного) саме автомобіля Toyota Corolla 1.6 CTV Active. Враховуючи, що
Товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Моторс» є офіційним дилером у місті
Вінниця, з метою підтримки найвищих експлуатаційних властивостей автомобілів Toyota наявні
підстави для застосування переговорної процедури для закупівлі послуг з технічного
обслуговування та поточного ремонту автомобіля Toyota у місті Винниця, згідно з п. 2 ч. 2 ст. 40
Закону України «Про публічні закупівлі» (переговорна процедура закупівлі застосовується
замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи
надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності відсутності конкуренції з
технічних причин).
На підставі вищевикладеного ВТЕІ КНТЕУ оприлюднив повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель з ТОВ «Преміум
Моторс». Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення,
очікувана вартість предмета закупівлі були визначені під час проведення переговорів з ТОВ
«Преміум Моторс»», а також в результаті проведення аналізу цінової політики, якості надання
послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів компаніями, що можуть надавати дані
послуги.

