
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. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - 

юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади 

       2.    Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування охолоджувальних установок (Поточний ремонт системи вентиляції їдальні 

ТВВ "Кам'янська філія Академії ДПтС") 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-05-002271-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

закупівлі технічні вимоги до предмета закупівлі: 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 

1.Розбирання та демонтаж повітропроводів 600х600 мм. 

2.Встановлення вентилятора. 

3.Улаштування отворів у стінах діаметр 150 мм – 4 шт. 

4.Улаштування отвору у стіні 400 х 400 мм. 

5.Прокладання повітропроводу 400 х 600 мм довжиною 16000 мм. 

6.Прокладання повітропроводів діаметром 150 мм – 1000 мм – 4 шт. 

7.Встановлення клапанів шумоглушника. 

8.Підключення вентилятора до електромережі. 

9.Пусконалагоджувальні роботи 

   Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати 

вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого 

виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, 

монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів. 

    На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про можливість виконання 

робіт, згідно переліку, в терміни та обсязі, згідно переліку робіт, які є предметом даної 

закупівлі та пропонується Учасником. Термін виконання робіт – з моменту підписання 

договору до 23.12.2022 року; 

  При виконанні робіт повинні використовуватися машини і механізми, які відповідають 

вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні 

заходи із захисту довкілля. Засобом документального підтвердження Учасником 

застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час надання послуг  

    Гарантійний термін на виконанні роботи з моменту підписання акту прийняття-передачі 

повинен складати не менше 3 (три) місяці.  

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 48 000 грн з ПДВ 

        6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, враховуючи динаміку цін, 

належну якість виконуваних робіт та бюджетне призначення. 


