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 бюджетних коштів”)
1.
Предмет закупівлі: Технічне обслуговування вогнегасників.
Технічне обслуговування автоматичної установки газового пожежогасіння
серверної кімнати, пожежної сигналізації та насосної станції. Послуги з
проведення ремонту системи газового пожежогасіння та системи
пожежогасіння ( за ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).
2. Вид процедури: відкриті торги.
3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-06-17-005233-с.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі: для забезпечення підтримання в робочому стані вогнегасників.
автоматичної установки газового пожежогасіння серверної кімнати, пожежної
сигналізації та насосної станції, системи газового пожежогасіння та системи
пожежогасіння.

1. Технічні вимоги, вимоги до якості предмета закупівлі:
Для лоту №1
№
з/п

Послуги з технічного обслуговування
Одиниця Кількість
вогнегасників
виміру
Технічне обслуговування: технічне діагностування,
технічне опосвідчення, перезарядження, при
1
шт
100
необхідності ремонт вогнегасників порошкових
ВП-1
Технічне обслуговування: технічне діагностування,
технічне опосвідчення, перезарядження, при
2
шт
35
необхідності ремонт вогнегасників порошкових
ВП-5
Разом:
135
Послуги з технічного обслуговування вогнегасників необхідно надати
відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне
обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», Правил експлуатації
та типові норми належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року №25.
Надання послуг здійснюється виїзною бригадою Виконавця за адресою
розташування Замовника.
Основні вимоги до виконавця
Виконавець повинен мати ліцензію згідно з НАПБ Б.07.016-2016
«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і

виконання робіт протипожежного призначення», а саме - Технічне
обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні,
порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти).
Виконавець проводить технічне обслуговування (ремонт в разі
необхідності) вогнегасників для забезпечення їх постійної технічної готовності
та працездатності, з метою їх використання Замовником за призначенням, яке
включає в себе:
- технічне діагностування;
- технічне опосвідчення;
- перезарядження, при необхідності ремонт.
Вимоги, щодо охорони праці та навколишнього природного
середовища.
Надання Послуг здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, правил
протипожежної безпеки, охорони праці та інших нормативно - правових
документів. Під час надання послуг, що є предметом закупівлі виконавець
повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення.
У випадку забруднення навколишнього природного середовища з вини
Виконавця, Виконавець забезпечує відшкодування заподіяної шкоди та
компенсацію замовнику та/або державі відповідних понесених витрат.

Для лотів №№ 2,3
Наявність ліцензії згідно з НАПБ Б.07.016-2016 «Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення», а саме:
з підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування)
систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень.
Можливості Виконавця якісно здійснювати послуги з технічного
обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на
об’єктах КРАІЛ.
Послуги повинні бути виконанні з дотриманням технології, відповідати
вимогам, правилам та стандартам встановленим для надання такого виду
послуг.
Якість матеріалів, що застосовуються при виконанні послуг, повинні
відповідати вимогам зазначеним у технічному завданні та іншим вимогам
відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо)
Надання послуг : з 20-го по 30-те число щомісяця, згідно переліку
регламентних робіт в об’ємі передбаченим ДБН В.2.5-56:2014 «Системи
протипожежного захисту» та ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної
сигналізації та оповіщення».
Технічне обслуговування – 1(ТО-1) – один раз на місяць:
- зовнішній огляд складових частин установки (приймальноконтрольного пристрою або приладу, сповіщувачів шлейфу сигналізації) на

міцність кріплення, на відсутність механічних ушкоджень, корозії, бруду,
тощо;
- контроль
робочого положення вимикачів, перемикачів,
справності світлової індикації, наявності пломб на приймально-контрольному
пристрої (приладі);
- контроль основного і резервного джерел живлення і перевірка
автоматичного перемикання живлення з робочого введення на резервне;
- кріплення проводів шлейфів АПС;
- перевірка працездатності системи.
Технічне обслуговування – 2 (ТО-2) – один раз на три місяці:
- технічне обслуговування – 1 (ТО-1);
- очищення пожежних сповіщувачів від грязі і пилу.
Технічне обслуговування – 3 (ТО-3) – один раз на дванадцять місяців:
- технічне обслуговування – 1 (ТО-1), технічне обслуговування – 2
(ТО-2);
- вимірювання опору електричних шлейфів АПС (за результатами
вимірювань – надає протоколи вимірів)
Результат надання послуг виконавець оформлює відповідно до вимог, що
пред’являються до оформлення послуг такого виду згідно з ДБН В.2.5-56:2014.
Термін усунення несправностей, які впливають на працездатність системи
протипожежного захисту, повинен складати не більш ніж 12 (дванадцять) годин
від часу надходження повідомлення про таку несправність (згідно з
«Правилами з пожежного спостереження» затверджених наказом МВС України
від 30.03.2015 №349).
Термін усунення несправностей, які не впливають на працездатність
системи протипожежного захисту, повинен складати не більш ніж 24 (двадцять
чотири) години від часу надходження повідомлення про таку несправність
(«Системи пожежної сигналізації та оповіщування» згідно з ДСТУ-H CEN/TS
54-14:2009).
Своєчасно усувати технічні порушення згідно з виданими приписами
контролюючих органів, якщо це порушення відноситься до технічного
обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Гарантійний термін на надані послуги - на період дії договору.
Перелік обладнання систем протипожежного захисту, що потребує
технічного обслуговування
Одиниц
№
Найменування обладнання
я
Кількість
з/п
виміру
1. Система автоматичного газового пожежогасіння
1.1. Модуль газового пожежогасіння "Импульс-20" з
шт.
1
реле тиску та піротехнічним пускачем
1.2. Блок БДУ «Гамма САТ»
шт.
1
1.3. Блок безперебійного живлення ИБП-02
шт.
1
1.4. Виносний індикатор датчика температури
шт.
1

1.5. ППКП «Гамма-1012САТ»
1.6. Оповіщувач пожежний світлозвуковий УЗС-1
1.7. Сповіщувач пожежний ИПК-8
2. Система пожежної сигналізації
2.1. ППКП «Варта 1/832»
2.2. Коробка розподільча КМС 2-24
2.3. Контролер передавач V41-TX
2.4. Пристрій комутаційний УК-4
2.5. Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8
2.6. Сповіщувач пожежний тепловий ИП-105
2.7. Датчик димовий СПД-1
2.8. Сповіщувач пожежний ручний СРП

шт.
шт.
шт.

1
2
4

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт
шт.

1
6
1
1
64
36
58
6

Виконавець зобов'язаний виконувати якісно і в строк технічне
обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу:
Вартість Послуг включає: вартість обслуговування обладнання систем
протипожежного захисту і вартість використаних матеріалів, необхідних для
надання Послуг, вартість оренди іншого обладнання у випадку аварійного
виходу з ладу обладнання систем протипожежного захисту; всі податки, збори
та інші обов’язкові платежі; всі витрати Учасника, враховуючи вартість
транспортних послуг на доставку працівників до місця надання Послуг.
Обсяг Послуг з ремонту визначається за результатами виїзду на
об’єкт і складання довідки про обладнання, яке потребує ремонту і
відновленню
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX,
кошторису КРАІЛ на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 0418010
«Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» » з
урахуванням середньої ринкової вартості зазначених послуг по місту Києву.
6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:
Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до середньої ціни вартості
зазначених послуг по місту Києву, з урахування кількості обладнання.
Очікувана вартість закупівлі за трьома лотами становить 210000,00 (з
урахуванням ПДВ).

