
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

в межах закупівлі: 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-11-001227-a 

 

Підстава для публікації обґрунтування: пункт 4¹ постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних 

коштів». 

Мета проведення закупівлі: технічне обслуговування засобів охоронно-пожежної 

сигналізації та системи відеонагляду 

Замовник: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького 

ЄДРПОУ: 02219725 

Вид процедури: спрощена закупівля 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-03-11-001227-a 

Предмет закупівлі: ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування електричного і механічного устаткування будівель  

Очікувана вартість предмета закупівлі: 154`320.00 грн з ПДВ 

Місце поставки послуг: Україна, Відповідно до документації 

Термін надання послуги на об’єктах: з 01.04 2021 р. до 31.12.2021 р. 

Вимоги до учасників: 

1. Забезпечення послуги із обслуговування здійснюється цілодобово, враховуючи неробочі, 

вихідні та святкові дні; 

3. Для передачі інформації від об’єкта до ПЦС учасник повинен використовувати 

приймально-контрольні прилади з каналом передачі сповіщень GPRS; 

4.  У разі відсутності можливості технічного ремонту засобів безпеки на об’єкті, забезпечити 

його фізичну охорону, до моменту налагодження та здачі об’єкту на пульт охорони (надати в 

складі пропозиції гарантійний лист); 

5. Наявність підмінного фонду обладнання,  давачів та матеріалів для оперативного ремонту 

або  заміни в разі виходу з ладу,  та забезпечення безперебійної роботи систем безпеки .   

Адреси замовника по яких буде здійснюватися послуги із технічного обслуговування 

засобів охоронно-пожежної сигналізації та системи відеонагляду: 

 на території м. Львів та Львівської області 

1. Національний музей (реставраційні майстерні), пр. Свободи, 20, охоронна сигналізація; 

2. Національний музей (фондосховища), пр. Свободи, 20, охоронна сигналізація; 

3. Національний музей (зали), вул. Драгоманова, 42, охоронна сигналізація та система 

відеонагляду; 

4. Національний музей (службові та підсобні приміщення), пр. Свободи, 20, охоронна 

сигналізація та система відеонагляду; 

5. Реставраційні майстерні вул. Л.Українки, 10, охоронна сигналізація; 

6. Виставкові зали (3-й пов.), пр. Свободи, 20, охоронна сигналізація; 

7. Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької, вул. Листопадового Чину, 7, охоронна 

сигналізація та система відеонагляду; 

8. Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського, вул. Листопадового Чину, 11, 

охоронно-пожежна сигналізація та система відеонагляду; 

9. Художньо-меморіальний музей Івана Труша, вул. Труша, 28, охоронно-пожежна 

сигналізація та система відеонагляду; 

10. Теплогенераторна, вул. Л.Українки, 10, охоронно-пожежна сигналізація;  

11. Музей "Сокальщина", м. Червоноград, вул. Б.Хмельницького, 16, пожежна сигналізація; 



12. Арсенал ідей, вул. Драгоманова, 42, охоронно-пожежна сигналізація та система 

відеонагляду; 

13. Корпус № 3 (будинок Свенціцьких), вул. Драгоманова, 42, охоронно-пожежна 

сигналізація та система відеонагляду; 

14. Художньо-меморіальний музей Леопольда Левицького, вул. Устияновича, 10, охоронно-

пожежна сигналізація та система відеонагляду. 

      


