
Відділ освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Криворізького району 
Дніпропетровської області 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
1. Назва предмета 

закупівлі 
Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд 
(обробка протипожежним розчином дерев’яних конструкцій горища) 
(Код ДК 021:2015 – 77220000-8 Послуги з просочування деревини)   
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: (Відкриті торги, 
ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-15-009443-a) 

2. Обґрунтування 
технічних та 
якісних 
характеристик 
предмета 
закупівлі 

Технічне завдання 

Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд (обробка 
протипожежним розчином дерев’яних конструкцій горища) (Код ДК 021:2015 – 

77220000-8 Послуги з просочування деревини) 
 

1. Послуга надається відповідно до вимог проектів вогнезахист дерев’яних елементів 
горищного покриття будівель, ДК 021:2015: 77220000-8 Послуги із просочування 
деревини. (далі – Проєкт). 
2. Загальна площа дерев’яних конструкцій що підлягають обробці 8463,93 м2. 

3. Вогнезахисній обробці підлягають дерев’яні елементи горищного покриття 
навчального закладу.  

4. Поверхневе вогнезахисне обробляння деревини передбачають використання 
сертифікованого матеріалу, який забезпечує потрібну межу вогнестійкості дерев’яних 
елементів горищних покриттів, зокрема просочувальної вогнезахисної речовини з 
терміном вогнезахисної дії  не менше 3 років в залежності від конструкції виробу з 
деревини.  
5. Вогнезахисна речовина (засіб захисний для деревини) «ECOSEPT-450-1» для 
проведення вогнебіозахисного просочення горищних приміщень. 
6. Учасник має надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру (Копію 
Ліцензії Державної служби з надзвичайних ситуацій України (Державного 
департаменту пожежної безпеки) на виконувані роботи на об’єктах незначного, 
середнього та високого ступеня ризику з необмеженим терміном дії по всій Україні або 
Ліцензію на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, або Наказ 
Державної служби з надзвичайних ситуацій України про видачу ліцензії на 
провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення). 
7. Учасник-переможець повинен підтвердити гарантійний термін експлуатації 
вогнезахисного покриття або просочення на строк не менше 3 роки. 
8. Поверхня деревини перед нанесенням суміші повинна бути очищена від пилу, бруду 
напливів смоли, мастильних плям і за потребою відстругані. Не допускається наносити 
суміш на раніше покриті оліфою або фарбою поверхні. Перед нанесенням складу 
вологість деревини не повинна перевищувати 30 %. 
9. При наявності на деревині старого покриття його необхідно видалити. 
10. Вогнезахист деревини виконується відповідно до Проекту проведення робіт, 
розробленого  з урахуванням вимог регламенту робіт з вогнезахисту просочувальної 
вогнебіозахисної речовини, якою учасник планує проводити обробляння (регламент від 
виробника). 
 

Вимоги до безпеки надання послуг 

1. Учасник гарантує, що надані  ним послуги  відповідатимуть вимогам охорони 
праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля. 
2. Послуги  повинні надаватися без порушення навчального процесу в школі. 

Гарантії якості 
1. Виконавець надає гарантії якості на надання послуг.  
2. Сканована копія чинної ліцензії виданої Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій  на провадження господарської діяльності з надання послуг і 
виконання робіт протипожежного призначення, зокрема на вогнезахисне просочування; 
поверхневе вогнезахисне обробляння на об’єктах з високим, середнім та незначним 
ступенем ризику щодо пожежної безпеки; вогнезахисне заповнення, якщо ліцензія була 
видана в паперовій формі. Копію сертифіката відповідності вогнезахисної речовини; 



3. Гарантійний лист в довільний формі щодо особистої присутності (прибуття) за 
адресою Замовника (у разі перемоги в торгах) для укладення договору про закупівлю 

4. Календарний графік надання послуг. 
5. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист, про те 
що у випадку його перемоги за результатами аукціону, після підписання договору та 
перед початком надання послуг надасть копію видаткової накладної, що підтверджує 
закупівлю необхідної кількості просочувальної суміші «ECOSEPT-450-1» для 
поверхневої вогнезахисної обробки деревини   для надання послуги Замовнику. 
6.  Для підтвердження якості складу суміші Учасник до тендерної 

пропозиції надає наступні документи: 
- Сертифікат відповідності державного зразка; 
- Висновок санітарно - епідеміологічної експертизи; 
- Протокол сертифікаційних випробувань вогнезахисної суміші; 
- Регламент робіт з вогнезахисту. 
Контроль якості надання послуг буде здійснюватися представником Замовника 
протягом усього строку надання послуг. 
Строк надання послуг:   до 30.11.2022  року. 
 

Місце надання Послуг: Софіївський ліцей Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області - 53100, Дніпропетровська обл.,  Криворізький р-н, смт 

Софіївка, вул. Чкалова, буд.1 

Обсяги надаваних послуг 
Дефектний акт на вогнезахист дерев’яних елементів горищного покриття будівлі 

Софіївський ліцей Софіївської селищної ради Дніпропетровської області за адресою: 
53100, Дніпропетровська обл.,  Криворізький р-н, смт Софіївка, вул. Чкалова, буд.1 

 
Умови виконання робіт  
Об'єми робіт 

Об'єми робіт 
  

№ 

п/
п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 

  

Кількість 
Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Нанесення вогнезахисного матерiалу  
на горизонтальнi i вертикальнi 
поверхнi дерев'яних конструкцій 
горищного покриття 
Софіївського ліцею Софіївської селищ
ної ради Дніпропетровської області за 
адресою: 53100, Дніпропетровська 
обл.,  Криворізький р-н, смт Софіївка, 
вул. Чкалова, буд.1 

м2 8463,93   

 

Примітка:  Аналог вогнезахисного засобу не повинен мати нижчі 
показники, ніж запроектований "ЕСОSEPТ 450-1". 

 

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний 
процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на 
торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва 
вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». 

3. Обґрунтування 
очікуваної 
вартості 
предмета 
закупівлі, 
розміру 
бюджетного 
призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано методом порівняння ринкових 
цін відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України  від 18.02.2020 № 
275. 

Очікувана вартість: 220 000,00 грн.   

Розмір бюджетного призначення: 220 000,00 грн. 

 


