
ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з технічного обслуговування 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): ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного 

обслуговування вогнегасників). 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-11-28-014708-a. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 60 000,00 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. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України №1417 

від 30 грудня 2014 року (п. 3.17) і правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, 

затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року №25 висувається вимога 

щодо необхідності проведення технічного обслуговування вогнегасників. 

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється згідно ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування 

вогнегасників. Загальні технічні вимоги», затвердженого наказом Держспоживстандарту України №86 від 30 

квітня 2004 року та документації заводу-виробника суб’єктами господарювання, що мають ліцензію з надання 

послуг і виконання робіт протипожежного призначення відповідно до законодавства. 

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу послуг з технічного обслуговування 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 щодо надання послуг 

1.  Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється згідно ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування 

вогнегасників. Загальні технічні вимоги» затвердженого наказом Держспоживстандарту України №86 від 30 

квітня 2004 року та документації заводу-виробника. 

Надати послуги з технічного обслуговування вогнегасників:  

Діагностика – зовнішній вигляд, зважування;  

Перезарядка – за потребою;  

Заміна раструба та інших дрібних деталей – за потребою;  

Обслуговування (заміна ЗПП – за потребою;  

Нанесення етикетки встановленого зразка;  

Сертифікат перевірки з додатком (Акт технічного обслуговування вогнегасників);  

Перелік виконаних робіт;  

Акт дефектації вогнегасника, у разі невідповідності його вимогам чинних нормативно-правових актів;  

Перевірка тиску в корпусі вогнегасника, тощо. 

2. На корпусах вогнегасників, що пройшли технічне обслуговування, кріпиться етикетка встановленого зразку, 

на якій зазначається маркування про проведене технічне обслуговування із вказаною датою проведення 

технічного обслуговування, а також датою проведення наступного технічного обслуговування. Така сама 

інформація записується і в паспорті на вогнегасник.  

3.  Термін надання послуг: до 24.12.2022 року (включно). 

4. Перелік та місцезнаходження вогнегасників, що підлягають технічному обслуговуванню зазначено в Таблиці 

№1 Розділі ІІ цього Додатку до Оголошення. 

5. Всі витрати пов`язані з технічним обслуговуванням вогнегасників (в т.ч. супутні), здійснюються за рахунок 

Виконавця. 



 

Розділ ІІ. Технічні, кількісні та якісні вимоги 

Таблиця №1 

Перелік вогнегасників, що підлягають технічному обслуговуванню 

№ 

з/п 
Адреса адміністративного будинку 

Кіл-сть, 

шт. 

Тип 

1. вул. Михайла Грушевського, 5 
37 ВВК-3,5 

5 ВП-5 

2. вул. Михайла Грушевського, 18/2 17 ВВК-3,5 

3. вул. Шовковична, 2 11 ВВК-3,5 

4. вул. Шовковична, 4 10 ВВК-3,5 

5. вул. Садова, 3 48 ВВК-3,5 

6. вул. Садова, 3а 154 ВВК-3,5 

7. вул. Банкова, 5-7 
218 ВВК-3,5 

3 ВП-5 

8. вул. Банкова, 6-8 54 ВВК-3,5 

9. вул. Банкова, 6-8 (госп. приміщення) 17 ВВК-3,5 

10. вул. Банкова, 11 11 ВВК-3,5 

11. вул. Інститутська, 8 3 ВВК-3,5 

12. вул.Велика Житомирська, 11 16 ВВК-3,5 

13. База відпочинку «Пуща Вожиця» 15 ВВК-3,5 

14. База відпочинку «Конча Заспа» 58 ВВК-3,5 

15. вул. Лютеранська, 28а 2 ВВК-3,5 

 

 


