
ВІДКРИТІ ТОРГИ  з особливостями. 

Бюджет: 157 160,00 UAH (з ПДВ) 

1. Замовник.  

 

1.1. Найменування: 

Управління культури Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації; 

 

1.2. Код за ЄДРПОУ.  

37485417 

 

1.3. Місцезнаходження.  

просп. Повітрофлотський, 41, м. Київ 03020  

2. Інформація про предмет закупівлі. 
 

2.1. Найменування предмета закупівлі:  

50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання 

(послуги з обслуговування систем пожежної сигналізації в закладах культури 

Солом’янського району) 

 

2.2. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути 

подані тендерні пропозиції: немає поділу на частини. 

 

2.3. Місце надання та кількість послуг: 24 послуги 

бібліотека ім. Реріха, м. Київ, вул. Єреванська,12 . 

бібліотека ім. Світличного , м. Київ, пр. Повітрофлотський, 12. 

бібліотека ім. Довженка, м. Київ, вул. Західна, 11.  

бібліотека ім. Лермонтова, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 22.  

бібліотека № 13, м. Київ, пр. Відрадний, 14/45.  

бібліотека ім. Є.Гуцала, м. Київ, б-р Вацлава Гавела,34.  

бібліотека ім. Гончара, м. Київ, вул. Шепелєва, 13.  

бібліотека  № 11 для дорослих, м. Київ, вул. Тупікова, 21.  

бібліотека № 15, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 34/36.  

бібліотека ім.І. Багряного, м. Київ, вул. Донецька, 57а,  

бібліотека ім. Бажана, м. Київ, просп. Лобановського, 37.  

бібліотека Преображенська, м. Київ, вул. Кривоноса, 19.  

бібліотека ім. Донченка м. Київ, вул. Єреванська, 13 

Центральна районна бібліотека ім. Ф.Достоєвського, м. Київ, вул. Освіти, 14а.  

бібліотека ім.Новікова-Прибоя, м. Київ, вул. Новгородська,5 

бібліотека «Солом’янська», м.Київ,  вул.Кавказька,7 

бібліотека ім.В.Нестайка, м. Київ, вул.Солом’янська,33 

Київська дитяча музична школа № 33 ім. Пухальського, м. Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 

25. 

Київська дитяча музична школа № 7 ім. Шамо, м. Київ, б-р Чоколівський, 25. 

Київська дитяча художня школа № 1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25. 

Київська дитяча музична школа № 14 ім. Д.Кабалевського, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 

69. 

Київська дитяча школа мистецтв № 1, м. Київ вул. Тупікова, 29. 

Київська дитяча музична школа № 15 ім.В.Щигловського, м. Київ вул. Головка, 25 

Клубний заклад «Будинок культури «Жуляни», м. Київ, вул. Героїв війни,14. 

 

3. Обґрунтування доцільності закупівлі 



       Закупівля щодо послуг з обслуговування систем пожежної сигналізації в закладах 

культури Солом’янського району, здійснюється відповідно до вимог законодавства 

України. 

 

4. Обґрунтування обсягів закупівлі 

       Обсяги закупівлі визначені відповідно до потреб та бюджетного запиту установ. 

 

5. Обґрунтування якісних характеристик закупівлі 

       Якісні характеристики визначені відповідно до чинного законодавства. 

 

6. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі 

       Очікувана ціна закупівлі визначена відповідно до моніторингу цін, що додається. 

 

 

 

 
 


