
Донбаська державна машинобудівна академія 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 
1. Найменування замовника: Донбаська державна машинобудівна академія 

1.1. Місцезнаходження  замовника: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 

Академічна, 72 

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02070789 

1.3. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів): 

«Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи керування 

евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показчиків напрямку 

евакуювання) будівлі навчального корпусу №1 Донбаської державної машинобудівної 

академії за адресою: вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, Донецька область 

(коригування) (1-й пусковий комплекс)». 

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Спрощена/допорогова закупівля (UA-2021-

09-23-002912-c). Обгрунтування: Відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 

протипожежного захисту» вимоги цих будівельних норм поширюються на проєктування, 

монтування, перевірку відповідності і підтримання експлуатаційної придатності систем 

протипожежного захисту, а саме: автоматичних систем пожежогасіння, автономних систем 

пожежогасіння локального, систем пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожежу та 

управління евакуюванням, систем протидимного захисту, систем централізованого 

пожежного спостерігання, диспетчеризації СПЗ. Відповідно до статті 7 пункту 13 Закону 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності» надання послуг і виконання 

робіт протипожежного призначення за переліком, який визначає Кабінет Міністрів України, 

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». Відповідно до 

неї та згідно з пунктом 2 її загальних положень, роботи протипожежного призначення — 

монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією 

людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень, систем пожежогасіння (водяних, 

пінних, газових, порошкових, аерозольних), систем протидимного захисту, підтримання 

експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) таких систем, спостерігання за 

системами протипожежного захисту, технічне обслуговування первинних засобів 

пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники), вогнезахист 

[вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, 

штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення]. 

Тобто відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та Постанови 

КМУ від 23 листопада 2016 р. № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з 

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» монтаж пожежної 

сигналізації віднесено до робіт. Згідно з п.1 частини 1 статті 3, якщо вартість робіт не 

перевищує 1,5 мільйона гривень, застосовується спрощена закупівля. 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 970 000,00 грн. (дев’ятсот сімдесят тисяч грн. 00 коп.) 

з ПДВ. Дана сума передбачена кошторисом Донбаської державної машинобудівної академії 

та річним планом закупівлі на 2021 рік. Очікувана вартість закупівлі обгрунтована 

кошторисними розрахунками, наведеними у проектно-кошторисній локументації (шифр 



проекту 047-20 СПС, СО, СПТС) «Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та 

системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показчиків 

напрямку евакуювання) будівлі навчального корпусу № 1 Донбаської державної 

машинобудівної академії за адресою: вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, Донецька 

область» та позитивним експертним висновком.  

5. Розмір бюджетного призначення: : 970 000,00 грн. (дев’ятсот сімдесят тисяч грн. 00 коп.) 

згідно з кошторисом ДДМА на 2021 року. 

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Роботи відповідно до проектно-кошторисної документації (шифр проекту 047-20 СПС, СО, 

СПТС) «Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи керування 

евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показчиків напрямку 

евакуювання) будівлі навчального корпусу № 1 Донбаської державної машинобудівної 

академії за адресою: вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, Донецька область». 

Надійність та якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, 

визначених умовами Договору та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку  

повинна відповідати всім умовам, які передбачені: 

o ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»; 

o ДСТУ Б Д.2.2-2012 «Будівельні роботи»; 

o ДСТУ Б Д.2.3-2012 «Монтаж устаткування»; 

o ДСТУ Б Д.2.4-2012 «Ремонтно-будівельні роботи»; 

o Правилами пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-14); 

o Системою протипожежного захисту (ДБН В.2.5-56:2014); 

o Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-

98); 

o іншими умовами, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам 

Замовника. 

 

Секретар тендерного комітету,                     __________________ Ю.І. Бескишка 

провідний економіст               

 

Голова тендерного комітету,      __________________ С.Г. Карнаух  

завідувач кафедри ОПМ 

М.П. 

 


