
ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4 і постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами та доповненнями)) 

1. Замовник, юридична 
адреса, код ЄДРПОУ 

Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий 
клінічний будинок №1 м. Львова» 
(79014, Україна, Львівська обл., Львів, вул. Мечникова,8); 

Код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 01984292 
2. Підстава для 

опублікування 
обґрунтування 

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету 
Міністрів України від 11.10.2016 р.№710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами і доповненнями) 

3. Процедура закупівлі Спрощена закупівля 
Код та назва 
класифікатора 
предмета закупівлі, 
частин предмета 
закупівлі (лотів) 

ДК 021:2015-45313000-4 - Монтаж ліфтів та ескалаторів 
(Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання ліфта 
комунального некомерційного підприємства «Пологовий 
клінічний будинок №1 м. Львова» на вул. І. Мечнікова, 8») 

4. Конкретна назва 
предмету закупівлі 

Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання ліфта 
комунального некомерційного підприємства «Пологовий клінічний 
будинок №1 м. Львова» на вул. І. Мечнікова, 8» 

Вид предмету закупівлі Роботи 

5. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-17-004116-b 
6. Ідентифікатор рядку 

плану закупівлі 
UA-P-2021-08-17-003707-b 

7. Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

1 365 873,60 гри. з ПДВ 
Кошти бюджету розвитку бюджету Львівської міської 

територіальної громади відповідно до Ухвали ЛМР №313 від 
11.03.2021 року 

8. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмету закупівлі 

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до 
розрахунку до кошторису на 2021 рік, становить - 1 365 873,60 грн. 
з ПДВ. Метод розрахунку очікуваної вартості капітального ремонту 
здійснено на підставі аналізу та моніторингу ринкових цін, що 
відображені в електронній системі закупівель на аналогічні роботи 
та відповідно до чинного законодавства. 
Відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" 
планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби та 
включається до річного плану закупівель. 

Обґрунтування технічних 
та якісних 
характеристик предмета 
закупівлі 

Закупівля робіт здійснюється на підставі Державних стандартів 
України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, згідно положень ДСТУ 7310:2019 
«УСТАНОВКИ ЛІФТОВІ».Роботи повинні бути виконанні з 
дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати 
вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим 
для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що 
використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам 
ДСТУ Д. 1.1 -2013, іншим нормативно-правовим актам і 
нормативним документам у галузі будівництва, проектній 
документації та умовам Договору, з метою забезпечення 



надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, 
монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів. 
З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів 

установленим вимогам, замовник (уповноважений представник) 
забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у 
порядку, встановленому законодавством. 
З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт 
проектній документації, замовник (уповноважений представник) 
забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього 
періоду будівництва, шляхом укладення договору з відповідальним 
розробником проектної документації (генеральним 
проектувальником).Авторський нагляд під час будівництва об'єкту 
здійснюється в порядку, встановленому законодавством. 
Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та 
обсягами виконання робіт, відповідно до частини першої статті 849 
Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому 
Договором. 
Приймання-передача виконаних робіт (Об'єкта будівництва) 
проводиться, відповідно до чинних нормативних актів, які 
підтверджуватимуть прийняття закінченого об'єкту в 
експлуатацію. 
Передача виконаних робіт підрядником і приймання їх замовником 
оформлюється актом про виконані роботи (№ КБ-2в "Акт 
приймання виконаних будівельних робіт", № КБ-3 "Довідка про 
вартість виконаних будівельних робіт та витрати" з обов'язковим 
попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів 
на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, тощо. 
Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих 
конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній 
документації, та можливість їх експлуатації Об'єкта будівництва 
протягом гарантійного строку. 
Гарантійний строк експлуатації Об'єкта будівництва становить не 
менше 25 років від дня його прийняття замовником. Початком 
гарантійного строку вважається день, наступний після дня 
підписання Акту про приймання-передачі Об'єкта будівництва. 
Підрядник протягом трьох років після закінчення гарантійного 
строку експлуатації Об'єкта відповідає за дефекти, що призвели до 
руйнування, аварій, обвалів на Об'єкті, якщо замовник об'єктивно 
не міг виявити ці дефекти при прийманні Об'єкта чи протягом 
періоду гарантійного строку експлуатації Об'єкта. 
Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об'єкт не 
міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини 
підрядника. Усі роботи з технічного обслуговування та ремонту 
ліфтів і обладнання систем диспетчеризації та операторного 
обслуговування (диспетчерського контролю) інженерного 
обладнання організовувати та виконувати навченим і атестованим 
персоналом та нести відповідальність за охорону праці робітників 
при виконанні робіт з технічного обслуговування на ліфтах. 


