
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до

пункту 4 і постанови КМУ від 11.10.2016 N0710 «Про ефективне використання

державних коштів» зі змінами))

24 вересня 2021 р. м. Білгород-Дністровський

1 Назва предмета закупівлі Послуги з монтажу системи пожежної сигналізації, 
системи оповіщення про пожежу і управління евакуюванням людей, системи передавання 
тривожних оповіщень на об’єкті: учбовий корпус літ. А,Г,Д, ОКУ «Білгород- 
Дністровського медичного фахового коледжу», Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
вул. Незалежності, 10 В (ідентифікатор закупівлі: 11А-Р-2021-09-21-008783-Ь)

2 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника

І. Загальні вимоги до виконання робіт:

Монтаж обладнання і пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації 
та системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей повинні проводитись 
на основі документів:

ДБН А.2.2-3-2012 «Склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектної 
документації для будівництва»:

ДСТУ-Н СЕИ/Т8 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. 
Частина 14, Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в 
експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування»;

ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипоженого захисту»;

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

ПУЕ «Правила улаштування електроустановок».

Обладнання, яке використовується повинно мати не менше 10% запасу шлейфів, 
забезпечувати можливість нарощування комплексу. Програмно-апаратний комплекс 
збору, обробки, відображення інформації та управління повинен забезпечувати: прийом і 
обробку інформації від сповіщувачів, видачу сигналів управління виконуючим приладам, 
постановку під охорону, захист паролем входу в систему для адміністрування.

Джерела безперебійного живлення повинні забезпечувати при відключенні основного 
живлення (220 В) роботу всієї системи в черговому режимі не менше 24 годин та менше З 
години в режимі «Пожежа».

Кошторисна документація, що повинна бути складена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 із застосуванням: програмного комплексу АВК-5 або у програмному комплексі, 
який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації.

Вироби, обладнання та матеріали, які будуть застосовані виконавцем під час 
виконання послуг, повинні бути новими, та такими, що не були у використанні, і



повністю відповідати відповідним міжнародним і українським правилам і стандартам, 
про що у складі пропозиції надати гарантійний лист

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними 
поточними цінами станом на дату складання тендерної пропозиції та за усередненими 
даними Держбуду України.

II. Вимоги до безпеки робіт:

1. Виконанні послуги по встановленню автоматичної пожежної сигналізації та систем 
оповіщення та управління евакуацією людей повинні відповідати вимогам охорони праці, 
екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля.

III. Гарантії якості:

1. Виконавець надає гарантії якості на виконані роботи, встановлене обладнання та 
використані матеріали терміном від 1 року.

2. Змонтована система протипожежного захисту повинна бути здана в експлуатацію 
(акт прийняття системи протипожежного захисту в експлуатацію (або акт перевірки 
відповідності систем протипожежного захисту, тощо) повинна бути підписаний всіма 
членами комісії, які безпосередньо приймали участь у процесі монтажу системи).

3. Роботи з монтажу систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та 
управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень 
виконуються відповідно до затвердженої проектної документації.

4. Системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією 
людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень повинні відповідати вимогам 
нормативно-правових актів та/або нормативних документів технічного характеру.

5. Учасник в складі пропозиції надає:

Сертифікат ДСТУ 180 16732-1:2018 «Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання 
пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення» разом із копією звіту аудита.

Сертифікат ДСТУ ІЕС/І80 31010:2013 «Керування ризиком. Методи загального 
оцінювання ризику» разом із копією звіту аудита.

Сертифікат ДСТУ-Н СЕІ4/Т8 54-14:2009 «Систем пожежної сигналізації та оповіщення. 
Частина 14. Правила побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, 
експлуатування і технічного обслуговування» разом із копією звіту аудита.

З Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося за 
результатами проведення моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу 
загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому 
доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в 
електронній системі закупівель «Прозорро» тощо. Розмір бюджетного призначення 
визначено відповідно до розрахунку до кошторису на 2021 рік та складає 368914,00 грн.

Уповноважена особа 
ОКУ «Білгород-Дністровський медичний 
фаховий коледж» Парфенюк Н.І.


