
Додаток до протоколу тендерного комітету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

22.10.2021р. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі 

«Влаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та 

пожежогасіння на об'єкті: Навчальний корпус географічного факультету та архів 

Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів 

вул. Дорошенка, 41. (Характер робіт – нове будівництво)» (Код ДК 021:2015: 

45312000-7 Встановлення систем аварійної сигналізації та антен 

1 Назва предмету закупівлі «Влаштування системи пожежної 

сигналізації, оповіщення про пожежу та 

пожежогасіння на об'єкті: Навчальний 

корпус географічного факультету та архів 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка за адресою: м. Львів 

вул. Дорошенка, 41. (Характер робіт – нове 

будівництво)» (Код ДК 021:2015: 45312000-7 

Встановлення систем аварійної 

сигналізації та антен 

2 Обґрунтування технічних та якісних 

характеристик предмету закупівлі 

  Найменування робіт: «Влаштування системи 

пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та пожежогасіння на об'єкті: 

Навчальний корпус географічного 

факультету та архів Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка за адресою: м. Львів вул. 

Дорошенка, 41. (Характер робіт – нове 

будівництво)» (Код ДК 021:2015: 45312000-7 

Встановлення систем аварійної 

сигналізації та антен 

Види робіт визначені робочим проектом та 

сформовані у відомостях обсягів робіт є вкрай 

необхідними для забезпечення встановлення 

системи пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та пожежогасіння з метою захисту життя та 

здоров’я учасників освітнього процесу. 

 

Перелік і обсяги робіт, які підлягають виконанню 

в рамках договору про закупівлю, подані у 

Додатку № 3 «Технічне завдання» до Тендерної 

Документації 

Місце та строк поставки товарів: м. Львів, 

вул. Дорошенка, 41 до 21.12.2021 р. 

3 Обґрунтування очікуваної вартості 

предмету закупівлі*,  

розміру бюджетного призначення 

Вартість визначена на основі робочого 

проекту та звіту експертизу із вказанням 

вартості робіт, які  визначені згідно ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва» із застосуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі затвердженої наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 



сільського господарства України від 

18.02.2020 № 275. 

Очікувана вартість 5 202 790 грн. з ПДВ.  

 

Розмір бюджетного призначення  

5 202 790 грн. з ПДВ.  

 

Опубліковано 22.10.2021 


