
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 (перезарядки) сертифікованих вогнегасників) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

відокремленого структурного підрозділу Шосткинського інституту Сумського державного 

університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації наступним чином:  

 

«Технічна специфікація 

 

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (далі-Послуги) повинні надаватись 

відповідно до вимог ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. 

Загальні технічні вимоги» та Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 15.01.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових 

норм належності вогнегасників».      

Послуги повинні надаватись на устаткуванні Учасника та з матеріалів, речовин та деталей 

Учасника в пункті технічного обслуговування вогнегасників, що належить Учаснику. 

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників складаються з: 

- послуг з технічного діагностування вогнегасників; 

- послуг з перезарядження вогнегасників; 

- послуг з поклейки етикеток, пломбування та пакування вогнегасників. 

Під час надання послуг технічного діагностування вогнегасників визначається відповідність 

вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів (сертифікату відповідності, 

інструкції з експлуатації, паспорту на вогнегасник), їх технічний стан. За результатами наданих 

послуг з технічного діагностування визначається придатність вогнегасників для подальшого 

перезаряджання. Якщо за результатами наданих послуг з технічного діагностування виявиться, що 

вогнегасник(и) потребує(ють) ремонту, він(вони) повертаються Замовнику. 

Якщо за результатами наданих послуг з технічного діагностування вогнегасник(и) 

визнається(ються) непридатним(и) до подальшої експлуатації, складається  акт бракування  

вогнегасників. 

За результатами наданих послуг з технічного діагностування, надаються послуги з 

перезарядження вогнегасників. Після надання послуг з перезарядження вогнегасників, Учасником 

здійснюється їх пломбування, на корпусах вогнегасників прикріплюється етикетка установленого 

зразка з маркуванням про проведене технічне обслуговування із зазначенням назви та юридичної 

адреси Учасника, дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника, 

який здійснював технічне обслуговування вогнегасників, а також дати проведення наступного 

технічного обслуговування. Така сама інформація заповнюється і в паспорті на вогнегасник.  

Для транспортування вогнегасники  запаковуються в захисну плівку для виключення 

можливості пошкодження покриття з фарби та етикетки. 

Перелік послуг з технічного обслуговування вогнегасників та їх кількість наведена в Таблиці 

1. 

Таблиця 1 

Перелік послуг з технічного обслуговування вогнегасників 

 
№ 

з\п 
Найменування послуг 

Кількість 

послуг 

1 Послуга з технічного обслуговування (перезарядка) сертифікованого вогнегасника ВП-5(з) 20 

2 Послуга з технічного обслуговування (перезарядка) сертифікованого вогнегасника ВП-6(з) 1 

3 Послуга з технічного обслуговування (перезарядка) сертифікованого вогнегасника ВВК-1,4  7 

4 Послуга з технічного обслуговування (перезарядка) сертифікованого вогнегасника ВВК-2  1 

5 Послуга з технічного обслуговування (перезарядка) сертифікованого вогнегасника ВВК-3,5  1 

 



До вартості послуг з технічного обслуговування вогнегасників включається вартість послуг з 

технічного діагностування вогнегасників, вартість послуг з перезарядження вогнегасників, вартість 

послуг з заміни етикеток, пломбування, пакування у плівку, вартість матеріалів необхідних для 

надання даних послуг, завантаження та розвантаження вогнегасників, доставку вогнегасників до 

місця надання Послуг та їх повернення Замовнику після надання Послуг, витрати на сплату податків 

і зборів (обов’язкових платежів). 

Гарантійний строк на послуги з перезарядження вогнегасників повинен складати 1 (один) рік з 

дати підписання акту приймання-передачі наданих Послуг.» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 3000,00 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.  

 

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 2021 рік в якому зокрема передбачаються 

видатки на послуги з технічного обслуговування (перезарядки) сертифікованих вогнегасників. 

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. 

 

 

 
 


