
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

в межах закупівлі UA-2023-01-17-003874-a 

 

 

1. Ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2023-01-17-003874-a. 

2. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія:  

2.1. найменування Замовника: Управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради; 

2.2. місцезнаходження: вул. В.Винниченка, 18, м. Львів, 79008; 

2.3. ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 25255072; 

2.4. Категорія замовника: Згідно п.1ч. 1 ст.2 Закону. 

3. Найменування предмету закупівлі: Технічне обслуговування та експлуатація 

обладнання котельні, код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки. 

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга, згідно 

Додатку 2 до Тендерної документації. 

5. Очікувана вартість закупівлі: 530 000 грн. (п’ятсот тридцять тисяч гривень 00 коп.) 

в тому числі ПДВ. 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого розрахунку 

видатків кошторису Управління майном спільної власності Львівської обласної ради 

на 2023 рік.   

6. Джерело фінансування: місцевий бюджет. 

7. Вид предмета закупівлі: закупівля послуг. 

8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2023. 

9. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до послуги:  

Технічне та експлуатаційне обслуговування включає в себе повний комплекс послуг, 

регламентованих інструкцією з експлуатації котельні, Правилами технічної 

експлуатації (ПТЕ) та Правилами техніки безпеки (ПТБ). 

Виконавець послуг повинен: 

     1. Забезпечити утримання обладнання у справному стані, а також безпечні умови 

його роботи, організувавши обслуговування і нагляд, а саме: 

- забезпечити експлуатацію котельні згідно з Наказом Державного комітету України 

по нагляду за охороною праці № 125 від 23.07.96 р. та “Правилами безпеки систем 

газопостачання”, затвердженими Наказом Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості № 285 від 15.05.2015 р. та іншої нормативно-технічної документації; 

- цілодобово обслуговуючим персоналом проводити нагляд за роботою обладнання 

котельні; 

- регулярно оглядати котли в робочому стані; 

- забезпечити технічне та експлуатаційне обслуговування ГРП; 

- контролювати та забезпечувати водно-хімічний режим котлів та теплових мереж; 

- виконувати періодичну діагностику режимів горіння на пальникових пристроях; 

- виконувати періодичну діагностику режимів роботи котлової автоматики, 

каскадного регулювання пальникових пристроїв; 

- зберігати паспорти котлів та інструкції заводів виготовлювачів щодо їх монтажу та 

експлуатації; 

- забезпечувати правильність ведення технічної документації при експлуатації та 

ремонті котлів; 



- брати участь в обстеженнях, які проводять органи Держнагляд охорони праці, і 

своєчасно виконувати їх приписи; 

     2. Забезпечити: 

- утримання котлів у справному стані; 

- своєчасне усунення виявлених несправностей; 

- обслуговування котлів навченим та атестованим персоналом; 

- обслуговуючий персонал – виробничими інструкціями, а також періодичну 

перевірку знань цих інструкцій; 

- виконання обслуговуючим персоналом виробничих інструкцій. 

     3. Забезпечувати свій персонал належними інструментами та спеціальним одягом. 

Мати ремонтну базу для обертових механізмів, контрольно-вимірювальних приладів 

та автоматики. 

10.  Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 100% Післяплата. 

Оплата за надання послуг по технічному обслуговуванню обладнання котельні 

проводиться згідно акту надання послуг протягом 5 днів після підписання актів обома 

сторонами. 

11. Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з урахуванням «Особливостей 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для замовників, передбачених 

Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного 

стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178. 

12. Обґрунтування застосування відкритих торгів: Пунктом 10 Особливостей 

передбачено, що Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, 

здійснюють закупівлі товарів i послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість 

яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість 

яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або 

перевищує 1,5 мли гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, 

визначеному цими особливостями. 

 


