
Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості  

закупівлі Послуги з монтажу системи пожежної сигналізації, системи оповіщення та 

управління евакуацією людей з розробкою проектної документації, код ДК 45310000-3 

Електромонтажні роботи, приміщення Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для 

дорослих м. Києва розташованого за адресою вул. Тургенєвська, 83/85  та вул. Полтавська, 4  

на 2021 рік на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

 

1. Найменування замовника: Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва; 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника – 05460172; 

3. Місцезнаходження замовника: 04053, м. Київ, вул., Тургенєвська, 83-85; 

4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади; 

5. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з монтажу системи пожежної сигналізації, 

системи оповіщення та управління евакуацією людей з розробкою проектної документації;  

6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) 

(за наявності): код ДК 45310000-3 Електромонтажні роботи;  

7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: відповідно ТД; 

8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Тургенєвська, 83-85, 

м. Київ вул. Полтавська, 4;  

9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по 31.10.2021 року; 

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:  

462 100,00 грн. (чотриста шістдесят дві тисячі сто гривень 00 копійок) з ПДВ;  

11. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні засоби 

виявлення пожежі в захищуваних приміщеннях: використовуються пожежні сповіщувачі, призначені для 

збирання інформації про наявність ознак пожежі в приміщеннях, які контролюються. Сповіщувачі 

обираютья з урахуванням умов експлуатації в приміщеннях, що захищаються, та вимог ДСТУ-H CEN/TS 

54-14. Відповідно до передбачених в технічному завданні послуг  усі  матеріальні ресурси та 

устаткування має бути сертифіковане в Україні та мати усі документи, що передбачені діючим 

законодавством України, якість матеріальних ресурсів та устаткування повинна відповідати 

діючим на території України ГОСТ, ДСТУ, ТУ, тощо, відповідно до діючих нормативних 

документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві. 
12. Обгрунтування розміру бюджетного призначення та очікуванної вартості предмета 

закупівлі: У відповідності до Кошторису на 2021 рік, видатки на Послуги з монтажу системи 

пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей з розробкою 

проектної документації. 

Відкриті торги на закупівлю послуг  з поточного ремонту покрівлі та фасаду  оголошено на 

суму 462100,00 грн. 

 

 

 

 

 

 


