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Обтрушування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі 

згідно коду ДК 021-2015:45310000-3 «Електромонтажні роботи», а саме:
Роботи з монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації приміщень гуртожитку №5 

ДУІТЗ за адресою: м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4.
На виконання вимог постанови КМУ від 16.12.2020р. Xsl266 «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710», а саме пп.З п.З 
постанови КМУ від 11.10.2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” 
стосовно обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам 
та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період виконання робіт, у т.ч.:

- ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
- ДБН В. 1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», ДСТУ-Н 

CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо 
побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування, і технічного 
обслуговування»;

- НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
- іншим нормативно-правовим актам України.
Відповідно до статті 7 пункту 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» виконання робіт протипожежного підлягає ліцензуванню за переліком, визначеним 
Кабінетом Міністрів України відповідно до Постанови КМУ від 23 листопада 2016 р. № 852 
«Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення».

Роботи повинні проводитися з суворим дотриманням вимог будівельних норм та правил, з 
дотриманням санітарних, протипожежних правил техніки безпеки згідно ДНАОП 0.00-1.21-98, 
СНІП 3.05.06-85, НПАОП 0.00-1.30-01.

Вартість робіт повинна відповідати умовам ДСТУ Б Д . 1.1-1:2013 «Правила визначення 
вартості будівництва».

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі проектної документації за робочим 
проектом «Розробка проектної документації на монтаж автоматичної системи пожежної 
сигналізації приміщень гуртожитку №5 ОНАЗ ім. О.С. Попова за адресою: м. Одеса, 
вул. Композитора Ніщинського, 4» (далі РП) і позитивного експертного звіту №ЕК-3972/02-21 
від 05.01.2021 року та становить 2 189 485 тис. грн. з ПДВ, у т.ч. числі:

- кошти на утримання служби замовника -  16,784 тис. грн. без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду -  25,176 тис. грн. без ПДВ;
- вартість проектних робіт -  31,660 тис. грн. без ПДВ;
- вартість експертизи проектної документації -  3,458 тис. грн. без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду -  3,100 тис. грн. без ПДВ;
- система автоматичної пожежної сигналізації -  1 678,4701 тис. грн. без ПДВ;
- кошторисний прибуток -  55,285 тис. грн. без ПДВ;
- кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій -  10,707 тис. грн. без 

ПДВ, що разом складає 1824,571 тис. грн. без ПДВ. Крім того, ПДВ 364,914 тис.грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована на підставі кошторисної 

документації РП, а саме зведеного кошторису:

З урахуванням ПДВ (348878,60 грн.) очікувана вартість предмета закупівлі становить 
2 093 271,60 грн.

(1824,571 - 16,784 - 25,176 - 31,660 - 3,458 - 3,100) тис.грн. без ПДВ = 1744,393 тис.грн. без
ПДВ.
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