
Технічні та цінові вимоги до постачальника послуг з технічного обслуговування 
ліфтів гуртожитку Академії 

 
Постачальник послуг з технічного обслуговування ліфтів для забезпечення високої 

якості та надійності надання послуг повинен: 
- мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки: технічне  обслуговування 

ліфтів, проведення технічних оглядів; електровимірювальні роботи; 
- забезпечувати безперебійну та безпечну роботу ліфтів власною робочою силою та 

своїми технічними засобами у відповідності до чинних нормативних документів та 
«Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні»; 

- ліцензією на даний вид робіт; 
- мати у штаті сертифікованого фахівця з неруйнівного контролю підприємства; 
- мати в наявності сервісний центр у місті Києві та копії документів, що 

підтверджують його існування; 
- мати штатних працівників підприємства відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід для надання послуг; 
- мати в штаті власного техексперта(ів) з учбового центру з зазначенням назви 

підприємства на якому він працює (працюючого на постійній основі); 
- мати змогу прибуття на ліфт аварійної служби протягом 15 хвилин після отримання 

виклику в будь-який час роботи виконавця договору; 
- мати досвід роботи по виконанню аналогічних договорів (не менше 2-х); 
- з моменту укладання договору на технічне обслуговування ліфтів виконавець має 

призначити наказом особу із числа інженерно-технічних працівників, відповідальну за 
організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів; призначити наказом 
електромеханіка по ліфтам, який є відповідальним за справний стан ліфтів. 

- мати листи-відгуки замовників, не менше 2-х, оформлені у другій половині 2020 
року; 

- мати в наявності обладнання та матеріально-технічну базу. 
 
Ціна Договору встановлюється згідно до «Порядку встановлення вартості технічного 

обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації» затвердженого наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального Господарства України від 
09.11.2006р. №369. 

 
Ціна Договору може бути змінена у випадках: 

- запровадження нових законодавчих та нормативних актів, які впливають на 
вартість технічного обслуговування; 
 - зміни обсягів та складу робіт, що виконуються; 
 - після заміни або модернізації ліфтів; 
 - зміни мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. 
 

 


