
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Академія Державної пенітенціарної служби;  

1.2. Код: за ЄДРГІОУ: 08571788; 

1.3. Місцезнаходження: вул. Гонча, 34, м. Чернігів, 14000; вул. Лісова, 1, с. Давидківці,              

Хмельницький район, Хмельницька область, 31341; вул. Колеусівська, 39,                     м. Кам'янське, 

Дніпропетровська область, 51901.  

2. Інформація про предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмету закупівлі: послуги пожежного спостерігання і підтримання 

експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (технічне обслуговування) (ДК 

021:2015:75250000-3); 

      2.2. З метою забезпечення належного функціонування системи пожежогасіння приміщення    

     Академії та територіально відокремлених відділень, необхідно провести закупівлю послуг з  

     пожежного спостерігання і підтримання експлуатаційної придатності систем  

     протипожежного захисту, встановлених у приміщенні за адресами: м. Чернігів, вул. Гонча,  

     34, Шевченка, 103; вул. Лісова, 1, с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область;  

     вул. Колеусівська, 39, м. Кам'янське, Дніпропетровська область. 

2.3.Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
 

                  № 

п/п 

п/п     
Найменування 

товару 

Код ДК 

021:2015 

Технічні та якісні характеристики та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

(вид, сорт, розмір, колір і т.д.) 

Одини

ця 

виміру 

 

Кіль

кість 

Ціна 

загал

ьна 

1 Послуги по 

підтриманню 

експлуатаційної 

придатності 

(технічного 

обслуговування) 

систем 

протипожежного 

захисту 

75250000-3 Адреса надання послуги – вул. Гонча, 34, 

м. Чернігів. 

Технічне обслуговування починається 

01.01.2022 по 21.12.2022 включно; 

1.1 Підключенню пожежної автоматики 

до системи передавання тривожних 

сповіщень, реєстрації на пульті 

пожежного спостерігання з послідуючим 

цілодобовим спостеріганням за 

пожежною сигналізацією і передачею, 

тривожних сповіщень у оперативно-

координаційний центр Головного 

Управління ДСНС України в 

Чернігівській області (далі – ОКЦ ГУ 

ДСНС); 

- підтриманню експлуатаційної 

придатності (технічного 

обслуговування) систем 

протипожежного захисту (далі – СПЗ)           

у складі:  

а) системи пожежної сигналізації,  

б) системи оповіщення про пожежу та 

управління евакуацією людей,  

в) системи централізованого пожежного 

спостерігання  

1.2 Об’єкти обслуговування: 

- гуртожиток Академії Державної 

пенітенціарної служби вул. Гонча, 34,   

м. Чернігів; 

- приміщення І та ІІ поверхів 

навчального комплексу №2 з 

гуртожитком Академії Державної 

пенітенціарної служби по вул. 

Шевченка, 103,  м. Чернігів. 

  50000 



1.2. Профілактичні роботи на обладнанні 

з виїздом на об’єкт проводяться з 

періодичністю 1 раз у місяць. Пожежне 

спостерігання здійснюється 

безперервно, 24 години на добу, 7 днів на 

тиждень. 

2 Послуги по 

підтриманню 

експлуатаційної 

придатності 

(технічного 

обслуговування) 

систем 

протипожежного 

захисту 

 Адреса надання послуги - вул. Лісова, 1, 

с. Давидківці, Хмельницький район, 

Хмельницька область; 

Технічне обслуговування починається 

01.01.2022 по 21.12.2022 включно; 

1.1 Підключенню пожежної автоматики 

до системи передавання тривожних 

сповіщень, реєстрації на пульті 

пожежного спостерігання з послідуючим 

цілодобовим спостеріганням за 

пожежною сигналізацією і передачею, 

тривожних сповіщень у оперативно-

координаційний центр Управління 

ДСНС України в Чернігівській області 

(далі – ОКЦ У ДСНС); 

- підтриманню експлуатаційної 

придатності (технічного 

обслуговування) систем 

протипожежного захисту (далі – СПЗ)           

у складі:  

а) системи пожежної сигналізації,  

б) системи оповіщення про пожежу та 

управління евакуацією людей,  

в) системи централізованого пожежного 

спостерігання  

1.2 Об’єкт обслуговування: 

- учбовий корпус територіально 

відокремленого відділення 

Хмельницької філії Академії Державної 

пенітенціарної служби; 

1.3 Профілактичні роботи на обладнанні 

з виїздом на об’єкт проводяться з 

періодичністю 1 раз у місяць. Пожежне 

спостерігання здійснюється 

безперервно, 24 години на добу, 7 днів 

на тиждень. 

  20000 

3. Послуги по 

підтриманню 

експлуатаційної 

придатності 

(технічного 

обслуговування) 

систем 

протипожежного 

захисту 

 Адреса надання послуги - вул. 

Колеусівська, 39, м. Кам'янське, 

Дніпропетровська область. 

Технічне обслуговування починається 

01.01.2022 по 21.12.2022 включно; 

1.1 Підключенню пожежної автоматики 

до системи передавання тривожних 

сповіщень, реєстрації на пульті 

пожежного спостерігання з послідуючим 

цілодобовим спостеріганням за 

пожежною сигналізацією і передачею, 

тривожних сповіщень у оперативно-

координаційний центр Управління 

ДСНС України в Чернігівській області 

(далі – ОКЦ У ДСНС); 

- підтриманню експлуатаційної 

придатності (технічного 

обслуговування) систем 

протипожежного захисту (далі – СПЗ)           

у складі:  

а) системи пожежної сигналізації,  

б) системи оповіщення про пожежу та 

управління евакуацією людей,  

в) системи централізованого пожежного 

спостерігання  

1.2 Об’єкти обслуговування: 

- гуртожиток територіально 

відокремленого відділення Каменської 

  9600 



філії Академії Державної пенітенціарної 

служби; 

- учбовий корпус територіально 

відокремленого відділення Каменської  

філії Академії Державної пенітенціарної 

служби; 

- приміщення штаб-клубу територіально 

відокремленого відділення Каменської  

філії Академії Державної пенітенціарної 

служби; 

1.2. Профілактичні роботи на обладнанні 

з виїздом на об’єкт проводяться з 

періодичністю 1 раз у місяць. Пожежне 

спостерігання здійснюється 

безперервно, 24 години на добу, 7 днів 

на тиждень. 

79600 

 3. Очікувана вартість: 79 600 грн. 
 

      4.Обгрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:     

      Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведеного 

моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про 

ціну послуги (тобто інформації про ціни, що містяться у мережі  інтернет у відкритому доступі, 

спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі 

закупівель  «Прозоро», тощо) з урахуванням  індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют. 

Очікувана вартість предмета закупівлі складатиме: 79 600 (сімдесят дев’ять тисяч шістсот гривень). 
 
 
 
Старший інспектор  
(з питань цивільного захисту)    _______________     Денис ВІННІЧЕНКО   
                                                           
 

 

 
 


