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Додаток 1 
 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

 

ДК 021:2015: 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів 

 

Технічні (якісні) вимоги до послуги: 

Утримання 8 ліфтів в технічно-справному стані та своєчасне виконання комплексу ремонтних робіт, забезпечення 

безпечної експлуатації ліфтів 

 

1. Строк виконання робіт січень - грудень 2023 року.  
2. Виконавець повинен виконати Замовнику наступні роботи: 

- Кількість та назва обладнання для технічного обслуговування (Таблиця 1)  

- Перелік робіт з технічного обслуговування обладнання Замовника (Таблиця 2); 

3.Своєчасне та якісне 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.) та інших чинних нормативно-правових актів. 

4. Своєчасне та якісне проведення  всіх видів регламентних робіт попереджувального характеру, за рахунок робочої сили та матеріальних 

ресурсів Виконавця або субпідрядної організації ( у разі  залучення для надання послуг субпідрядної організації). Забезпечити якісну, безперебійну та 

безпечну роботу ліфтів згідно нормативних документів - Положення «Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-

004-2000,  Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів. 

5. Виконання діючих «Правил будови і безпечної експлуатації  ліфтів», «Правил  будови електроустановок», « Правил техніки безпеки», Закону  

України «Про охорону праці». 

6.   Забезпечити надання послуг  з 8:00 до 17:00 години за  винятком вихідних та святкових днів. 

У вихідні та святкові дні та щоденно з 17:00 до 8:00 години послуги надаються аварійною  службою Учасника. Визволення пасажирів із ліфтів (у 

разі аварійної зупинки ліфта) здійснюється терміново, але не більше чим 60 хвилин. 

7.  Надавати послуги та виконувати ремонтні роботи навченим та атестованим персоналом, або навченим та атестованим персоналом субпідрядної 

організації. 

8. Проводити технічний огляд ліфтів, брати участь  у перевірках, які проводяться контролюючими органами. 

9. Готувати своєчасно ліфти до чергового випробовування і проводити його в присутності представників Замовника, вносити записи в паспорти 

ліфтів і журнали після проведення випробовування. 

10.   Сприяти Замовнику в оформленні актів технічного стану ліфтів для їх подальшої заміни. 



11. Сприяти виявленню осіб, які порушують ПББЕЛ, допускають навмисне псування ліфтового обладнання, інформувати Замовника з метою 

прийняття заходів по усуненню виявлених порушень. Приймати безпосередню участь в збереженні ліфтового обладнання, яке знаходиться на 

обслуговуванні 

12. Не допускати простою ліфтів більше 1 доби з технічних причин. 

13.Дотримуватись вимог пожежної безпеки, захисту навколишнього середовища.  

14. Забезпечувати якісну безперебійну та безпечну роботу ліфтів. 

15.Учасник зобов'язаний мати власну аварійну службу для цілодобового реагування. 

16. Учасник зобов'язаний мати власний сервісний центр. 

17.До ціни Договору включені періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів, електровимірювальні роботи на ліфтах та всі фактичні витрати 

(транспортні та інші), що несе Учасник у зв’язку з виконанням робіт, включені до ціни Договору (крім вартості запчастин та витратних матеріалів). 

18. Місце виконання робіт за адресою: м. Київ, пр. Любомира Гузара, 3; вул. Вадима Гетьмана,3. 

 

Документи, які повинен надати Учасник: 

 

19. Довідка в довільній формі про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації. В тому числі обов’язкова наявність: 

- не менше одного експерта технічного з промислової безпеки (надається: копія посвідчення або копія свідоцтва (сертифіката) про підвищення 

кваліфікації дійсні протягом періоду надання послуг). 

- фахівця з неруйнівного контролю підприємства (надається: копія сертифікату); 

20. Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника, завірена печаткою (у разі її використання), в якій зазначається 

інформація про наявність обладнання та матеріально – технічної бази необхідної для виконання послуг. 

21. Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника, завірена печаткою (у разі її використання) та копії підтверджуючих 

документів щодо наявності власних автомобілів аварійної служби.  

22. Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника, завірена печаткою (у разі її використання)  про наявність цілодобової 

аварійної служби. 

23. Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника, завірена печаткою (у разі її використання) про наявність цілодобової 

диспетчерської служби. 

24. Довідка  в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника, завірена печаткою (у разі її використання) та копії підтверджуючих 

документів щодо наявності сертифікованої електротехнічної лабораторії або копія договору, укладеного з сертифікованою електротехнічною 

лабораторією (який діє протягом 2023 року). 

У разі, якщо учасник використовує        обладнання, яке йому не належать, додати скановані договори оренди або договори про надання 

транспортних послуг, діючі на період виконання договору з Замовником. 

25. Копії ліцензій та/або дозволів на виконання робіт ( у тому числі робіт підвищеної небезпеки), виданих уповноваженим державним органом 

необхідних для виконання робіт, вказаних в технічному завданні, якщо отримання ліцензій та/або дозвільних документів на виконання таких робіт 

передбачено законодавством. Дозвільні документи та/або ліцензії повинні бути чинними. 

26. Копія сертифікату системи якості ISO 9001:2018 стосовно технічного обслуговування ліфтів. 



27. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) за  2021-

2022 р. (скан-копія оригіналу договору)  та  позитивний лист-відгук від контрагентів, із зазначенням інформації про належне виконання договору. 

28. Довідка у довільній формі щодо наявності сервісного центру у місті Києві та копії документів, що підтверджують його існування. 

29. Надати у форматі PDF гарантійний лист про те, що з моменту укладання договору на технічне обслуговування ліфтів виконавець: 

 призначить наказом особу із числа інженерно-технічних працівників, відповідальну за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту 

ліфтів. 

 призначить наказом особу-електромеханіка по ліфтам, який є відповідальним за справний стан ліфтів. 

 
Таблиця № 1 

Кількість та назва обладнання для технічного обслуговування  

 

Назва 

обладнання 

 

Реєстр. 

№ 

 

Тип ліфта 

 

 

Вант. 

 

 

Двері 

 

 

Швид 

кість 

 

Зуп. 

 

 

Рік 

встан. 

Ліфт 29199 Вант. 500 Розп. 0,45 3 2006 

Ліфт 36571 Пас. 1275 Авт. 0,63 5 2013 

Ліфт 18061 Лік. 500 Розп. 0,5 3 1987 

Ліфт 29197 Вант. 500 Розп. 0,5 4 2006 

Ліфт 42858 Пас. 1275 Авт. 1,00 6 2020 

Ліфт 42859 Пас. 1275 Авт. 1,00 6 2020 

Ліфт 1064 Пас. 500 Авт. 1,00 4 1983 

Ліфт  44205 Пас. 630 Авт. 1,00 5 2020 

 

 

Таблиця №2 

Перелік робіт з технічного обслуговування обладнання Замовника 

 

№ п\п Назва та склад робіт Примітка 

1 ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД ЛІФТА  

 Зовнішній огляд шахти на усіх посадочних площадках. Перевірка справності кнопок виклику і наказу, цілісності 

стулок дверей шахти (ДШ), справності замків дверей шахти. 

 

2 МІСЯЧНИЙ РЕМОНТ  

 Машинне приміщення  

2-1 Зовнішній огляд обладнання. Пересвідчення наявності електричних схем  

 Лебідка  

2-2 Зовнішній огляд лебідки, перевірка її роботи у різних режимах, керуючи з машинного приміщення  



 Станція керування (НКП)  

2-3 Зовнішній огляд, видалення пилу, підтягування кріплення контактних з’єднань, перевірка технічного стану 

контатних груп, регулювання реле часу. Огляд блоків трансформаторів та парної роботи. 

 

 Обмежувач швидкості(ОШ)  

2-4 Зовнішній огляд, перевірка роботи ОШ та уловлювачів. Перевірка достатності тягового зусилля на робочому шківі 

ОШ. Очистка корпусу і канату ОШ від пилу та бруду. Перевірка спрацювання вимикача уловлювачів. 

 

 Ввідний пристрій  

2-5 Зовнішній огляд, перевірка на належне функціонування.  

 Шахта ліфта  

2-6 Зовнішній огляд стану клемних коробок, підвісного кабелю та електророзводки. Перевірка стану та кріплення 

датчиків та шунтів у шахті, апаратів виклику. Підтягування електричних з’єднань. 

 

 Противага  

2-7 Зовнішній огляд стану та кріплення елементів противаги. Видалення пилу та бруду з вузлів та деталей противаги. 

Підтяжка різьбових з’єднань. 

 

 Двері шахти (ДШ)  

2-8 Перевірка стану ДШ. Перевірка надійності механічних кріплень, належного функціонування вимикачів зачинення і 

замкнення ДШ. При необхідності виконання відновлювальних регулювань. 

 

 Дах та двері кабіни  

2-9 Огляд стану обладнання на даху кабіни, перевірка функціонування механізмів реверсу дверей кабіни та механізму 

привода уловлювачів. Видалення пилу та бруду з обладнання на даху кабіни. Проведення необхідних регулювань 

контактів вимикачів контролю зачинення дверей кабіни, реверсу та приводу дверей кабіни. Перевірка стану та 

кріплення підвіски кабіни 

 

 Купе кабіни  

2-10 Перевірка стану бокових щитів, підлоги, стелі, плінтусів, стулок дверей кабіни. Перевірка стану кнопочного 

апарату, написів та індикації.  

 

 Нижня частина кабіни та обладнання приямку  

2-11 Огляд стану обладнання нижньої частини кабіни та приямку. Видалення бруду з обладнання нижньої частини 

кабіни та приямку. Перевірка стану і кріплення вузлів та деталей механізмів уловлювачів, натяжного пристрою 

канату ОШ. Перевірка спрацьовування вимикача натяжного пристрою канату ОШ. Перевірка необхідних 

регулювань. Прибирання приямка. 

 

 Перевірка працездатності ліфта  

2-12 Перевірка роботи ліфта у режимах керування з МП, нормальної роботи, управління з даху кабіни.  

3 КВАРТАЛЬНИЙ РЕМОНТ  

 Лебідка  

3.1 Перевірка стану та  рівня оливи у редукторі  

 Станція керування (НКП)  



3.2 Перевірка стану ізоляції електропроводки НКП, блоків парної роботи, блоків трансформаторів, перевірки 

кріплення занулюючих проводів. 

 

 Обмежувач швидкості(ОШ)  

3.3 Перевірка роботи ОШ шляхом посадки кабіни на уловлювачі. Перевірка роботи вимикача уловлювачів, вимикача 

переспуску\перепідйому. 

 

 Ввідний пристрій  

3.4 Перевірка ізоляції провідників, зазорів між губками пінцетів, підтяжка контактних зєднань. Очистка деталей ВП 

від пилу та бруду. 

 

 Двері шахти (ДШ)  

3.5 Очистка деталей та вузліф ДШ від пилу та бруду. Перевірка надійності кріплень. Перевірка та регулювання 

нормативних зазорів, провалів контактів  вимикачів контролю зачинення ДШ. Перевірка справності роботи 

вимикачів контролю зачинення ДШ і замків ДШ. 

 

 Купе кабіни  

3.6 Ремонт щитів кабіни без їх зняття  

 Нижня частина кабіни та обладнання приямку  

3.7 Перевірка стану і кріплення башмаків та вкладишів кабіни та ДК. Перевірка стану і кріплення вузлів, деталей та 

щита підлоги. Перевірка і регулювання провалів контактів вимикачів підлоги. 

 

 

У разі якщо пропозиція учасника не відповідає наведеним технічним вимогам, така пропозиція буде відхилена як така, що не 

відповідає вимогам документації даної процедури закупівлі. 
 

 

Учасник повинен надати: 

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки 

Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/ 

або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за 

винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

Учасник, місце реєстрації або місце проживання  якого -  на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну місця 

здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка ВПО, 

інформація про зміну податкової адреси тощо). 

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація 

Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та 

здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. 


