
 

 

 
 
 
                                                                                                     Додаток 1 

         до оголошення про проведення 
                                                                                                     конкурсу 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(КЛУБНИЙ АВТОБУС) 

 
 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 
 

Кількість товару – 1шт. 
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 

1. Автобус повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною 
документацією виробника і готовим до експлуатації. Він повинен відповідати вимогам 
нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації, 
чинним на дату розкриття конкурсних пропозицій. 
       2. Пасажиромісткість – не менше 50 місць. Крісла повинні бути обладнані столиками і 
сітками для речей, підлокітниками, підніжками, та регулююванням з нахилом спинки. 
       3. Автобус повинен мати торгову марку, (не раніше 2013 року випуску), бути технічно 
справним з необхідними комплектуючими та матеріалами. Обов’язкова наявність 
сервісної книги з повною історією сервісного обслуговуванням. 
      4.  Основні технічні характеристики автобуса: 

4.1. Двигун - дизельний. 
4.2. Об’єм двигуна - не менше 11000 куб.см. 
4.3. Відповідність екологічним нормам - не нижче ЄВРО-5 
4.4. Коробка передач – механічна/автоматична 
4.5. Пробіг не більше 350 тис.км. 
4.6. Оснащений загальним та індивідуальним світлом 
4.7. Оснащений системою автономного опалення 
4.8. Система кліматичного контролю 
4.9. ABS, ASR, ESP,  адаптивний круїз-контроль 

              4.10. Обігрів лобового та бокового скла 
              4.11. Оснащений датчиками тиску в шинах 
              4.12 Пневмо підвіска з регулеваною жорсткістю 

      5. Додаткові технічні вимоги: 
5.1. Над пасажирськими сидіннями мають бути шафи для ручної поклажі 
5.2. Оснащений не менше двома моніторами якості HD 
5.3. Туалет 
5.4. Холодильник 
5.5. Камери переднього та заднього виду з проекцією на монітори 

              5.6.  Радіо , CD MP3, DVD, два мікрофона  



              5.7. Оснащений системою навігації 
 
     6. Гарантія на автобус надається не менше ніж на 24 місяці або не менше ніж на 
100 000 км пробігу з моменту доставки та прийняття такого автобуса у місці його 
кінцевого призначення.  

 
Для підтвердження відповідності технічним вимогам Учасники конкурсу 

повинні надати в складі пропозиції: 
1. детальну технічну характеристику автобуса, в тому числі креслення загального 

виду та схему розташування сидінь; 
2. кольорові фотознімки запропонованого автобуса зовні з обох боків, задніх дверей, 

пасажирських сидінь; 
3 копію сертифіката типу колісного транспортного засобу або копію сертифіката 

відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного 
засобу. 

4.  гарантійний лист від Учасника про надання сервісної книжки (формуляра) на 
автобус при поставці товару. 

5. копію документа, виданого органом (підрозділом) МВС щодо обліку (включення 
до реєстру) Учасника, як суб`єкта, що здійснює торгівлю транспортними засобами та їx 
складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, відповідно до ст. 30 Закону 
України «Про дорожній рух». (для юридичних осіб) 

 
 

 


