
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
електричного і механічного устаткування будівель (Послуги з поточного ремонту 
ліфтового обладнання)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської 
ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 
49027
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які 
забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.З ч.І ст.2 Закону України 
“Про публічні закупівлі”)
5. Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (Послуги з 
поточного ремонту ліфтового обладнання)
6. Код за 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і 
механічного устаткування будівель
7. Кількість послуг: 4 послуги
8. Місце надання послуг:

1) поточний ремонт ліфтового обладнання за адресою: бульвар Слави, 4, м. Дніпро;
2) поточний ремонт ліфтового обладнання у під'їзді 1 за адресою: вул. Гетьмана 

Петра Дорошенка, 14, м. Дніпро;
3) поточний ремонт ліфтового обладнання у під'їзді 2 житлового будинку за 

адресою: бульвар Слави, 3, м. Дніпро;
4) поточний ремонт ліфтового обладнання у під'їзді 8 житлового будинку за 

адресою: бульвар Слави, 3, м. Дніпро.
9. Вид закупівлі: спрощена закупівля
10. Ідентифікатор закупівлі: 11А-2021-06-30-008441-е

Очікувана вартість га обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
199 996,00 грн (сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість грн 00 коп). 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.І розділу III наказу Мінекономіки від 
18.02.2020 №275 із змінами, шляхом пошуку інформації про ціни на послуги, що 
містяться в мережі ін гернет у відкритому доступі.
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом адміністрації Соборного 
району Дніпровської міської ради згідно з рішенням міської ради від 24.02.2021 №19/4 
«Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 -  2025 роки 
та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади, передбачених на фінансування цієї програми», розпорядженнями міського 
голови від 18.06.2021 №7-18/6-р, №8-18/6-р, №9-18/6-р, №10-18/6-р про виділення коштів



на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 -  2025 роки, 
Довідкою про зміни до кошторису на 2021 рік від 29.06.2021 №7, згідно наказу 
адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради від 30.06.2021 №39-н за 
КПКВК МБ 4416015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» 
(КЕКВ 2240).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: з дати укладання договору по 31.12.2021.
Послуга необхідна для забезпечення утримання в належному технічному стані ліфтового 
обладнання.

1. Поточний ремонт ліфтового обладнання за адресою: бульвар Слави, 4, м. Дніпро

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання за адресою: Бульвар Слави, 4 

Умови виконання робіт

Об’єми робіт
№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Заміна електродвигуна зі зміненою конструкцією 

кріплення
двигун 1

2 Елеістродвигун ____ 1

Тип електродвигуна: АС2-91 6/24 або еквівалент

2. Поточний ремонт ліфтового обладнання у під’їзді 1 за адресою: вул. Гетьмана 
Петра Дорошенка, 14, м. Дніпро

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт ліфтового обладнання у під’їзді 1 за адресою: вул. Гетьмана Петра 
Дорошенка. 14________________________________________________ ___________
№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Заміна щита м2 6,5
2 Щити купе кабіни комп 1
-> Заміна стулок симетричних розсувних дверей 

кабіни
стулка 2

4 Стулка ДК шт. 2
5 Штапик кутовий комп 1

3. Поточний ремонт ліфтового обладнання у під’їзді 2 житлового будинку за адресою: 
бульвар Слави, 3, м. Дніпро

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт ліфтового обладнання у під’їзді 2 житлового будинку за адресою: бульвар 
Слави, 3________________________________________________________
№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5



1 Заміна щита м2 6,5
2 Щити купе кабіни комп 1
3 Заміна стулок симетричних розсувних дверей стулка 2

кабіни
4 Стулка ДК шт. 2
5 Штапик кутовий комп 1

4. Поточний ремонт ліфтового обладнання у під’їзді 8 житлового будинку за адресою: 
бульвар Слави, 3, м. Дніпро

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт ліфтового обладнання у під’їзді 8 житлового будинку за адресою: бульвар 
Слави, 3_______________________________________________________________________ _____
№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Заміна щита м2 6,5
2 Щити купе кабіни комп 1
3 Заміна стулок симетричних розсувних дверей 

кабіни
стулка 2

4 Стулка ДК шт. 2
5 Штапик кутовий комп 1

1. Учасник має дозвіл на здійснення налагодження, ремонту, технічного обслуговування 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  ліфтів, строк дії якого не 
повинен бути меншим, ніж строк виконання робіт по договору, укладеного за 
результатами проведення цієї закупівлі.
2. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись будівельних норм та 
стандартів, вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.
3. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять 
у вартість виконання такої послуги.
4. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент 
виконання таких робіт санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду 
об’єктів.
5. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та 
збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

Уповноважена особа Н.В. Красиловець


