
Технічні та цінові вимоги до постачальника автомобіль NISSAN QASHQAI або 
еквівалент 

 
Постачальник Товару для забезпечення високої якості та надійності поставленого 

товару повинен підтвердити, що якість Товару має: 
- гарантійний строк експлуатації поставленого Товару повинен становити не менше 

36 місяців або не менше 100 000 км пробігу, в залежності від того, яка з подій наступить 
раніше;  
- повинен мати гарантійну та сервісну підтримку протягом гарантійного строку 
експлуатації на запропонований Товар під час його транспортування, виробництва, тощо 
повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. 
- технічні та якісні характеристики Товару повинні відповідати 
встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним 
стандартам, технічним умовам тощо), які передбачають застосування заходів із захисту 
довкілля; 

- товар повинен відповідати показникам якості, безпеки, які встановлюються 
законодавством України; 

- якісні характеристики товару повинні відповідати вимогам чинних державних 
стандартів, технічним умовам виробника, відповідних дозволів та іншій технічній 
документації, яка встановлює вимоги до його якості, а також санітарним, гігієнічним та 
іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для такого виду товару, та 
повинні підтверджуватись відповідними посвідченнями, сертифікатами та іншими 
документами передбаченими законодавством; 

- копію діючого сертифікату відповідності Державної системи сертифікації УкрСЕПРО  
або копію іншого діючого документу, що посвідчує якість Товару (сертифікат 
відповідності, сертифікат якості, тощо); 

- графічне зображення, детальні технічні характеристики та опис техніки; 
- копію інструкції з експлуатації транспортного засобу. 

Ціна Договору не може змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань 
сторонами в повному обсязі, крім випадків: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 
замовника; 

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни 
такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, 
визначеної в договорі; 

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе 
до збільшення суми, визначеної в договорі; 

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, 
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених 
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, 
затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до 
збільшення суми, визначеної в договорі; 

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості 
товарів, робіт і послуг); 

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких 
ставок; 

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики 
індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або 
показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі 
про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 


