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1 Назва предмету закупівлі  Монтаж, пусконалагоджування системи охоронної  

сигналізації (повторно) 
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Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

1. Призначення системи: система охоронної 

сигналізації  для своєчасного виявлення 

несанкціонованого проникнення або спроби 

проникнення в приміщення Замовника, що 

охороняються з подальшою передачею 

тривожного сигналу на пульт централізованого 

спостереження. 

2. Для підвищення рівня надійності охорони 

приміщень об’єкту, обладананого технічними 

засобами, необхідно передбачити декілька 

рубіжів охорони. 

3.   Рубіжі охорони приміщень об’єктів: 

      - дверні та віконні отвори, на відкривання;  

      - внутрішні приміщеня - на рух; 

      -  склянні конструкції - на звук  розбитого скла; 

4.  Передбачити вивід тривожного сигналу на 

зовнішній звуковий прилад. 

5.  Приймально-контрольний прилад повинен мати 

резервне живлення на випадок відключення основної 

напруги живлення. 

6. Гарантійний строк встановленої охоронної 

сигналізації становить 1 (один) рік з дня підписання 

сторонами акту приймання-передачі наданих послуг. 

7. Обєкти Замовника: 

7.1. будівля В-Михайлівської ДПІ Головного 

управління ДПС в Одеській області за адресою: Одеська 

область, смт Велико-Михайлівка, вул. Соборна, 34в 

(загальна площа -  938,4 м²); 

7.2. будівля Доброславської ДПІ Головного 

управління ДПС в Одеській області за адресою: Одеська 

область, м. Доброслав, пр. 40-річчя Визволення, 7 

(загальна площа  - 802,4 м²); 

7.3. будівля Ізмаїльської ДПІ Головного 

управління ДПС в Одеській області за адресою: Одеська 

область, м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 3 (загальна площа - 

1850,4 м²); 

7.4. будівля Біляївської ДПІ Головного управління 

ДПС в Одеській області за адресою: Одеська область, м. 

Біляївка, вул. Костіна, 3 а (загальна площа - 1140,00 м²); 

7.5. будівля Ананьївської ДПІ  Головного 

управління ДПС в Одеській області за адресою: Одеська 

область, м. Ананьїв, вул. Виноградова, 21 (загальна 

площа - 282,00 м²); 

7.6. будівля Роздільнянської ДПІ Головного 

управління ДПС в Одеській області за адресою: Одеська 

область, м. Роздільна, вул. Європейська, 37 (загальна 

площа - 653,9 м²); 

7.7. приміщення Ренійської ДПІ Головного 

управління ДПС в Одеській області, що знаходяться на 

третьому  поверсі трьохповерхової будівлі за адресою: 



Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 88 а (загальна 

площа – 892,47 м²).  

            8. Найменування необхідного обладнання: 

 8.1. приймально-контрольний прилад з 

клавіатурою управління, обладнаний акумуляторною 

батареєю з можливістю подальшого виведення на пульт 

централізованого спостереження; 

 8.2. внутрішня сирена; 

 8.3. зовнішня сирена; 

 8.4. магнітно-контактні датчики (вікна першого 

поверху (крім приміщень Ренійської ДПІ) та двері зовні;  

 8.5. датчики руху інфрачервоні; 

 8.6. акустичні датчики розбиття скла. 

Для розрахунку кількості необхідного обладнання 

надаються плани вищевказаних об’єктів. 

9. Якість Послуг, які надаються, має відповідати 

нормам, стандартам якісним показникам і технічним 

вимогам, установленим чинними нормативними актами 

України. 

10. Виконавець розробляє технічну документацію 

на систему охоронної сигналізації з та передає її 

Замовнику в друкованому паперовому та електронному 

вигляді. 

11. Забезпечення Послуг матеріалами та 

обладнанням, засобами покладається на Виконавця.  

12. Виконавець забезпечує надання Послуг 

фахівцями у достатній кількості і необхідній кваліфікації, 

створює для них необхідні умови. 

13. Послуги повинні надаватись із використанням 

виключно якісних матеріалів обладнання та 

комплектуючих. Техніка може перевірятися 

представниками Замовника і Виконавця на 

працездатність до та після надання Послуг. 

14. Всі використовувані при виконанні Послуг 

частини і витратні матеріали та обладнання повинні бути 

новими, невикористаними раніше, відповідати вимогам 

міжнародних стандартів і мати сертифікати, що 

дозволяють їх застосування. 

15. Виконавець зберігає право власності на 

будівельному майданчику на матеріально-технічні 

ресурси власного постачання і несе ризик їх випадкової 

втрати та пошкодження. 

16. Виконавець повинен забезпечити дотримання 

трудового законодавства, зокрема створення здорових і 

безпечних умов праці та відпочинку працівників 

(додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а 

також проведення відповідного їх інструктажу. 

17. Термін надання Послуг: з дати укладання 

договору по 15.12.2021р.  
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Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість – 920 700,00 грн. (дев’ятсот  двадцять 

тисяч сімсот гривень 00 копійок) з ПДВ 

 

 

 

 


