
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Поточний 

ремонт мережі електропостачання нежитлових приміщень Комунального закладу 

Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж післядипломної 

освіти, за адресою: Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Липинського В., 54» (Код ДК 

021:2015 45310000-3 Електромонтажні роботи). 

 

КЗ ЛОР Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти   

Код в ЄДРПОУ 22333618 

79059, Україна, Львівська обл., місто Львів, вул. Миколайчука, 9 

Кобилко Соломія Василівна 

+380672520107 

medcolpo@gmail.com 

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Поточний ремонт 

мережі електропостачання нежитлових приміщень Комунального закладу Львівської 

обласної ради Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти, за адресою: 

Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Липинського В., 54» (Код ДК 021:2015 45310000-3 

Електромонтажні роботи), розміру  бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі (UA-2022-09-28-010423-a) 

Замовник: КЗ ЛОР Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти. 

Предмет закупівлі: «Поточний ремонт мережі електропостачання нежитлових приміщень 

Комунального закладу Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж 

післядипломної освіти, за адресою: Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Липинського В., 54» 

(Код ДК 021:2015 45310000-3 Електромонтажні роботи). 

Вид процедури: відкриті торги. 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить - 1 650 842,40 грн з ПДВ. 

       Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість робіт з реконструкції визначається з урахуванням НАКАЗУ 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ від 01.11.2021  № 281 

«Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» відповідно до розробленої 

та затвердженої проектно-кошторисної документації. Дана норма закріплена у Наказі 

Мінекономіки від 18.02.2020 р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником 

очікуваної вартості предмета закупівлі. 

Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується 

виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-

технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об`єкту замовлення та діючих цін 

на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічної специфікації 



щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій, технології виконання робіт; 

якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил 

виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і 

безпечних умов праці. 

  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої 

кошторисної документації та затверджені Експертний звіт №390/22-РБК/ЕЗ від 20 вересня 

2022р. 

Роботи по предмету «Поточний ремонт мережі електропостачання нежитлових приміщень 

Комунального закладу Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж 

післядипломної освіти, за адресою: Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Липинського В., 54» 

виконати з урахуванням вимог НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА 

ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ від 01.11.2021  № 281 «Про затвердження кошторисних норм 

України у будівництві» 

 

Клас наслідків – СС2. 

 

 Техніко – економічні (технічні)  показники: 

№ 

п/п 
Показник 

Одиниця 

вимірю 

вання 

Значення показника 

1 
Найменування об’єкту, місце 

розташування  

«Поточний ремонт мережі електропостачання нежитлових 

приміщень Комунального закладу Львівської обласної ради 

Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти, 

за адресою: Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Липинського В.,54» 

Місце розташування: Львівська ОТГ, м.  Львів, вул. 

Липинського В.,54 

2 Вид будівництва                                                                     Поточний ремонт 

3 Загальна довжина ЛЕП-1кВ м 200 

5 

Марка, переріз та довжини 

кабелів: 

- від РУ-0,4Кв ЗТП-1803 до 

ВОП(пр.) 

- від ВОП(пр.) до ВРП(пр.) 

- від ВРП(пр.) до ЩР-1(існ.) 

- від ВРП(пр.)-ЩР-2(існ.) 

- від ВРП(пр.)-ЩР-3(існ.) 

поверх 

 

4х(АПвАкВ-1 1х400мм2) - 60м;  

 

8х(ПВ-3х70мм2 )+1х(ПВ-3 16мм2) - 35м; 
ВВГнг-1 5х16мм2 - 10м;  

ВВГнг-1 5х25мм 2 - 60м; 

 ВВГнг-1 5х35мм 2 - 35м 

6 

Кількість проектованих 

лічильників електричної 

енергії:  

- трифазний лічильник 

електричної енергії 

трансформаторного 

ввімкнення типу МТ880-Т1 

А32.R46.S43E12-V52L81- 

шт. 1 



 

 

 

 

Вважати зазначені у таблиці цієї технічної специфікації посилання на конкретні марку чи 

виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного 

суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце 

походження чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент». 

Технічне завдання 

№ 

п/п 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 

  

02-01 Поточний ремонт мережі електропостачання нежитлових приміщень Комунального 

закладу  «Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж післядипломної 

освіти», за адресою: Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Липинського В., 54 

  монтажні роботи     

1 
Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої 

мережі до апаратів та приладів ВОП 
пристрiй 1 

2 
Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої 

мережі до апаратів та приладів ВРП+ККУ 
пристрiй 1 

3 Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі шт 1 

4 Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм 100 м 0,31 

5 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм 100 м 0,79 

6 Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2 100 м 1,1 

7 
Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 
70 мм2 

100 м 3,2 

8 

Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів 

зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, 
установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2 

100 жил 0,14 

9 

Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів 

зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, 

установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 

100 жил 0,2 

M3K03-M, 380В, 5(10)А з 

вбудованим GSM модемом 

7 
Ввідно-обліковий пристрій 

ВОП 
шт. 1 

8 
Ввідно-розподільчий пристрій 

ВРП 
шт. 1 

9 
Комплектна конденсаторна 

установка 100кВАр 
шт. 1 

10 

Загальна кошторисна вартість 

будівництва у поточних цінах 

станом на  «09» вересня 2022 р. 

складає: 

 у тому числі:   

- будівельні роботи 

- устаткування, меблі, інвентар 

- інші витрати 

тис. грн. 

 

 

 

1 722.637 

 

396.748 

184.755 

1 141.134 



10 

Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів 

зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, 
установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2 

100 жил 0,08 

11 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм 10 шт 1,2 

12 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 100 м 0,24 

13 
Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, 
глибина свердлення 200 мм 

100 
отворів 

0,1 

  матеріали     

14 Провід ПВЗ, переріз 70 мм2 1000м 0,28 

15 Провід ПВЗ, переріз 16 мм2 1000м 0,045 

16 Кабель ВВГнг 5х16мм2  1000м 0,01 

17 Кабель ВВГнг 5х25мм2  1000м 0,06 

18 Кабель ВВГнг 5х35мм2  1000м 0,035 

19 Кабельний наконечник мідь 16 луджений шт 14 

20 Кабельний наконечник мідь 25 луджений шт 10 

21 Кабельний наконечник мідь 35 луджений шт 10 

22 Кабельний наконечник мідь 70 луджений шт 8 

23 Лоток перфорований 300х100  м 31 

24 Кришка лотка 300  м 31 

25 Кабель-канал 60х60 м 79 

26 Шпилька заземлення d=20 мм  шт 12 

27 Полоса  30х4 м 24 

  Придбання устаткування, меблів та інвентарю 

1 Пристрій ВОП шт 1 

2 Пристрій ВРП+ККУ-100кВАр  шт 1 

3 Лічильник МТ 880-Т1 шт 1 

4 Впровадження ЛУЗОД  шт 1 

Інші супутні витрати 

 

Кошти на оплату послуг, пов’язаних з підготовкою до виконання робіт, їх 
здійсненням та введенням об’єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на 

оплату послуг, пов’язаних з приєднанням об’єкта будівництва до діючих 

інженерних мереж) 

тис. грн. 
950 895,55 

грн з ПДВ 

 

 

«___»  ________________________________  20__р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №___________ 

Поточний ремонт мережі електропостачання нежитлових приміщень Комунального 

закладу  «Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж 

післядипломної освіти», за адресою: Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Липинського В., 54 
  [найменування об'єкта будівництва]   

Складений в поточних цінах станом на 20.09.2022року 

№ 

ч.ч. 

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

Найменування глав, 

будівель, споруд, 

лінійних об`єктів 

інженерно-

транспортної 

інфраструктури, 

робіт та витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів, 

інвентарю 

інших 

витрат 
загальна вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

    
Глава 2. Об'єкти 

основного 

призначення 

        



1 02-01 

Поточний ремонт 

мережі 

електропостачання 

нежитлових 

приміщень 

Комунального 

закладу  «Львівської 

обласної ради 

Львівський 

медичний фаховий 

коледж 

післядипломної 

освіти», за адресою: 

Львівська ОТГ, м. 

Львів, вул. 

Липинського В., 54 

393,236 184,755 - 577,991 

Разом по главі 2 393,236 184,755 - 577,991 

Разом по главах 1-7 393,236 184,755 - 577,991 

Разом по главах 1-8 393,236 184,755 - 577,991 

Разом по главах 1-9 393,236 184,755 - 577,991 

    

Глава 10. 

Утримання служби 

замовника та 

інжинірінгові 

послуги 

        

2 10-1Р 

Кошти на утримання 

служби замовника 

(включаючи кошти 

на здійснення 

технiчного нагляду) 

- - 8,67 8,67 

3 10-4Р 

Кошти на оплату 

послуг, пов'язаних з 

пiдготовкою до 

виконання робiт, їх 

здiйсненням та 

введенням об'єктiв в 

експлуатацiю (в 

тому числі кошти на 

оплату послуг, 

пов'язаних з 

приєднанням об'єкта 

будівництва до 

діючих інженерних 

мереж) 

- - 792,413 792,413 

Разом по главі 10 - - 801,083 801,083 

    

Глава 12. Проектні, 

вишукувальні 

роботи, експертиза 

та авторський 

нагляд 

        

4 12-1Р 
Вартість проектних 

робіт 
- - 40,795 40,795 

5 12-3Р 

Кошти на 

здійснення 

авторського нагляду 

- - 1,78 1,78 

6 12-4Р 

Вартість 

експертизи,в т.ч. 5% 

єдиного податку 

- - 10,3 10,3 

Разом по главі 12 - - 52,875 52,875 

Разом по главах 1-12 393,236 184,755 853,958 1431,949 

7 13-1аР 

Кошторисний 

прибуток 

(загальний 

розрахунок по 

будові) 

3,512 - - 3,512 

8 13-2аР 

Кошти на покриття 

адміністративних 

витрат будівельних 

організацій 

(загальний 

розрахунок по 

будові) 

- - 1,786 1,786 

Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) 396,748 184,755 855,744 1437,247 

Разом 396,748 184,755 855,744 1437,247 

    
Разом без 

експертизи 
      1426,947 



    
Податок на додану 

вартість 
- - 285,390 285,390 

    

Всього по 

зведеному 

кошторисному 

розрахунку 

396,748 184,755 1141,134 1722,637 

 


