
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі вогнегасників, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, 

адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та 

захисне обладнання Вогнегасники. 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2022-02-11-013544-b. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 327 500,00 грн. з ПДВ.     

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
 

Розмір бюджетного призначення: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік. 

Загальні положення. Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417, Правилами експлуатації та типових норм належності 

вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 №25 висуваються 

вимоги щодо необхідності оснащення об’єктів вогнегасниками. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Поставка Товару до 30.04.2022 

(включно за заявкою Замовника). 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості вогнегасників визначені відповідно до потреб замовника. 

При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть 
обмежити коло учасників процедури закупівлі.  
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Розділ І. Загальні вимоги: 

Обсяг предмету закупівлі: 

Відповідно Таблиці 1 цього Додатку 

Умови поставки: 

На умовах DDP в редакції «Інкотермс 2010» або редакції «Інкотермс» чинній на момент передачі товару. 

Гарантійні зобов’язання: 

Гарантія Товару повинна бути не менше строку гарантії якості, визначеного нормативними документами щодо 

Товару, чинними на момент поставки (передачі) Товару, та/або виробником Товару або актами чинного 

законодавства України. 

Вимоги до якості Товару:  

Пропозиція повинна передбачати відповідність Товару вимогам ДСТУ 3675-98 “Пожежна техніка. Вогнегасники 

переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань”, технічних умов, мати сертифікат відповідності, 

паспорт, повну комплектацію. Показник манометра повинен знаходитись у межах робочого тиску. Вогнегасник 

не повинен мати вм’ятин, тріщин, опуклостей, зношення різьбових з’єднань, порушень герметичності. Термін 

експлуатації Товару повинен бути не менше 10 років. 

Додаткові умови: 

Товар повинен бути:  

- новим, не пошкодженим. Товар повинен відповідати вимогам чинних в Україні, нормативних документів 

(державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України) 

для даного виду Товару; 



- не повинен мати ознак контрафактності, а саме несанкціонованого використання або нанесення торгових марок 

без офіційної згоди власників торгових марок. На пакуванні не повинно бути ознак видалення чи приховування 

нанесених раніше торгових марок; 

-  спакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування його в період поставки; 

-  виготовленим не раніше 2021 року. 

 

Розділ ІІ. Технічні вимоги: 

 

Таблиця 1 

№ 

з/п 
Товар 

Кількі

сть, 

шт. 

Опис товару 

Найменування 

Товару 

(заповнюється 

учасником) 

Характеристика 

Товару 

(заповнюється 

учасником) 

1. 

Вогнегасник 

газовий ВВК-

3,5 

350 

Вогнегасник газовий ВВК-3,5, 
переносний – призначений для гасіння 

пожеж класу за ДСТУ EN 2:2014 «В1» 
(горіння рідких речовин, що не 

розчиняються у воді), електрообладнання, 

що знаходиться під напругою електричного 

струму до 1000 В, а також для гасіння 

пожеж у приміщеннях, в яких розміщені 

ПЕОМ.  

Технічні дані: 

- місткість корпусу – 5 ± 0,25 л; 

- маса вогнегасної речовини – 3,5± 0.17 кг; 

- маса вогнегасника повна (без кронштейна) 

– не більше 17 кг; 
- діапазон температур експлуатації – від -20 

до +50°С; 

- робочий тиск у корпусі –  не менше 5,8 

МПа; 

- тривалість подачі вогнегасної речовини - не 

менше 9с. 

  

2. 

Вогнегасник 

газовий ВВК-

1,4 

15 

Вогнегасник газовий ВВК-1,4, 
переносний – призначений для гасіння 

пожеж класу за ДСТУ EN 2:2014 «В1» 

(горіння рідких речовин, що не 

розчиняються у воді), електрообладнання, 

що знаходиться під напругою електричного 

струму до 1000 В, а також для гасіння 
пожеж у приміщеннях, в яких розміщені 

ПЕОМ.  

Технічні дані: 

- місткість корпусу –  2 ± 0,1 л; 

- маса вогнегасної речовини – 1,4 ± 0.07кг; 

- маса вогнегасника повна (без кронштейна) 

- не більше 8 кг; 

- діапазон температур експлуатації – від -20 

до +50°С; 

- робочий тиск у корпусі – не менше 5,8 

МПа; 
- тривалість подачі вогнегасної речовини – від 

6 до 10с. 

  



№ 

з/п 
Товар 

Кількі

сть, 

шт. 

Опис товару 

Найменування 

Товару 

(заповнюється 

учасником) 

Характеристика 

Товару 

(заповнюється 

учасником) 

3. 

Вогнегасник 

порошковий  

ВП-2 (з) 

(автомобільний

) 

8 

Вогнегасник порошковий ВП-2 (з) 

закачний, переносний, багаторазового 

використання – призначений для 

оснащення транспортних засобів (легкових 
автомобілів), призначений для гасіння 

пожеж класу А (горіння твердих речовин), 

класу В (горіння рідких речовин), класу С 

(горіння газів) і електрообладнання, що 

знаходиться під напругою до 1000В.  

Технічні дані: 

Маса вогнегасного порошку, кг: 2±0,06 

Маса вогнегасника повна, кг: не більше 6 

Габаритні розміри (висота/діаметр корпусу, 

мм: 350/115 

Тривалість подачі вогнегасної речовини, с: 

6 
Вогнегасна здатність, клас А/клас В: 

1А/34В 

  

 


