
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Код ДК 021:2015 50410000-2 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів 

(Послуги з технічного обслуговування установки пожежної сигналізації та 

оповіщення людей про пожежу на об’єкті Замовника за адресою: м.Шостка, вул.. 

Інститутська, 1, Приміщення № 506, 507) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до 

потреб відокремленого структурного підрозділу Шосткинського інституту Сумського 

державного університету. 

 

Обґрунтування застосування переговорної процедури: 

«Відкриті торги UA-2022-01-04-002714-c та UA-2022-01-20-003395-b щодо закупівлі 

послуг: код ДК 021:2015 «50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» (Послуги з технічного 

обслуговування установки пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу на об’єкті 

Замовника за адресою: м.Шостка, вул.. Інститутська, 1, Приміщення № 506, 507) автоматично 

відмінені електронною системою закупівель через подання для участі у них менше двох 

тендерних пропозицій. Вказані процедури оголошувалися з однаковими вимогами щодо 

предмету закупівлі, його технічних та якісних характеристик, а також до учасників. 

Переговорна процедура закупівлі здійснюється без зміни вищезазначених вимог. Документи, 

що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі з підстав 

визначених п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону:  

- ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-01-04-002714-c;  

- ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-01-20-003395-b.» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 4200,00 грн. з ПДВ і визначена  

відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі  

(затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  

України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку.  

Цінова пропозиція ТОВ «Спеціалізоване підприємство пожежної сигналізації» cкладає – 

4200,00 грн. без ПДВ 

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт послуг. 

Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється  

відповідно до річного плану. 

Сумським державним університетом для потреб відокремленого структурного 

підрозділу Шосткинський інститут СумДУ затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема 

передбачаються видатки на закупівлю послуг з технічного обслуговування установки пожежної 

сигналізації та оповіщення людей про пожежу на об’єкті Замовника за адресою: м.Шостка, вул.. 

Інститутська, 1, Приміщення № 506, 507. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження 

щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних 

зобов'язань та здійснення платежів для виконання Шосткинським інститутом Сумського 

державного університету своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до 

бюджетних призначень. 

 


