
"Технічні та якісні характеристики закупівлі на 2021 рік"
Для забезпечення потреби  КНП «ДЦПМСД №6» ДМР у 2021 році

Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з технічного обслуговування 
ліфтів 
Очікувана вартість закупівлі      47000,00  грн з ПДВ
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015 - 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів;   
Строк надання послуг: січень -грудень 2021 року. 
Місце: 49000УкраїнаДніпропетровська область м.Дніпро 
вул.Ближня,31- амбулаторія
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-15-005078-a
Технічні вимоги до предмета закупівлі
1. Проведення всіх видів регламентних робіт попереджувального характеру,
що  виконуються  в  плановому  порядку  і  спрямовані  на  забезпечення
безперебійної  роботи  ліфтів  -  відповідно  до  наказу  Державного  комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150
"Про  затвердження  примірного  переліку  послуг  з  утримання  будинків  і
споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків,
споруд"  (із  змінами,  внесеними  згідно  з  наказом  Державного  комітету  з
питань житлово-комунального господарства № 198 від 12.11.2004р.); 
-  відповідно  до  Положення  «Про  систему  технічного  обслуговування  і
ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-004-2000;
 - відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів; 
- відповідно до «Правил будови електроустановок»; 
- відповідно до Правил техніки безпеки»; 
- відповідно до Закону України «Про охорону праці»; 
2.  Наявність  власної  аварійної  службу  для  цілодобового  реагування  в  м.
Дніпро обов’язково
3. Забезпечення надання послуг в робочі дні з 8:00 до 17 00 години
4 Забезпечення надання послуг аварійною службою Учасника ·  вихідні  та
святкові дні; · щоденно з 17 00 до 8:00 години
5. Визволення пасажирів із ліфтів (у разі аварійної зупинки ліфта) терміново,
але не більше чим 30 хвилин.
6. Недопускання простою ліфтів більше 1 доби з технічних причин 
7. Надання послуг та виконання ремонтних робіт навченим та атестованим 
персоналом, або навченим та атестованим персоналом субпідрядної 
організації
8. Проведення технічного огляду ліфтів, участь у перевірках, які проводяться 
контролюючими органами 
9. Своєчасна підготовка ліфтів до чергового випробовування і проведення 
його в присутності представників Замовника, внесення записів в паспорти 
ліфтів і журнали після проведення випробовування 
10. Сприяння Замовнику в оформленні актів технічного стану ліфтів для їх 
подальшої заміни 



11. Сприяння виявленню осіб, які порушують ПББЕЛ, допускають навмисне 
псування ліфтового обладнання, інформування Замовника з метою прийняття 
заходів по усуненню виявлених порушень. Приймання безпосередньої участі 
в збереженні ліфтового обладнання, яке знаходиться на обслуговуванні 
обов’язково
12. Дотримання вимог пожежної безпеки, захисту навколишнього 
середовища.


