
"Технічні та якісні характеристики закупівлі на 2021 рік"
Для забезпечення потреби  КНП «ДЦПМСД №6» ДМР у 2021 році

Конкретна назва предмета закупівлі:  Послуги охорони майна з  реагуванням наряду
поліції  та цілодобова  пультова  охорона  приміщень  та  обслуговування  обладнання  системи
тривожної  та  пожежної  сигналізації,  постійне  (цілодобове)  спостереження  за  пожежною  та
охоронною сигналізацією

Очікувана вартість закупівлі      79029,96 грн  з ПДВ
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
код за ДК 021:2015- 79710000-4 «Охоронні послуги».

Строк надання послуг: січень -грудень 2021 року. 
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-18-002301-a

Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі:

№
п/п

Технічні (якісні) вимоги щодо предмету закупівлі: 

1

Найменування предмета закупівлі:  Послуги охорони майна з  реагуванням наряду
поліції та цілодобова пультова охорона приміщень та обслуговування обладнання
системи тривожної та пожежної сигналізації, постійне (цілодобове) спостереження
за пожежною та охоронною сигналізацією

2
Найменування об’єкту, який потребує надання охоронних послуг: Комунальне
некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної
допомоги № 6» ДМР

3

Виконання робіт за адресою: 

49102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 

-вул. Ближня,31( будівля та кімната зберігання наркотичних препаратів), 

-будівля  за  адресою  вул.  Данила  Галицького,12(  будівля  та  кімната  зберігання
наркотичних препаратів); 

-будівля за адресою пр. Івана Мазепи,37( будівля та кімната зберігання наркотичних
препаратів)

4 Кількість об’єктів, які потребують надання послуг: 

1. П’ятиповерхова  будівля  амбулаторії  загальної  практики  сімейної
медицини №4 за адресою : м. Дніпро, вул. Ближня,31; Кімната для
зберігання  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  та
прекурсорів – 1 кімната; Адміністративно-управлінський підрозділ;

2. Двоповерхова  будівля  амбулаторії  загальної  практики  сімейної
медицини №5 за  адресою  :  м.  Дніпро,  вул.  Данила  Галицького,12;
Кімната  для  зберігання  наркотичних  засобів,  психотропних
речовин та прекурсорів – 1 кімната;



3. Одноповерхова  будівля  амбулаторії  загальної  практики  сімейної
медицини №3 за адресою : м. Дніпро ,пр. Івана Мазепи,37;  Кімната
для  зберігання  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  та
прекурсорів – 1 кімната;

5

Згідно  наказу  МВС  України  від  01.09.2015  р.  №  1053  наркотичні  засоби,
психотропні речовини і прекурсори та заклади які надають медичну допомогу та
медичні послуги обов’язково повинні охороняться державними підприємствами та
організаціями

6 Здійснювати  охорону  майна  Замовника  на  об’єкті  за  допомогою  пульта
центрального  спостереження  за  сигналізацією, та  обслуговування  сигналізації  на
цьому об’єкті.

У разі надходження на пульт централізованого спостереження (ПЦС) сигналу про
спрацювання сигналізації на Об’єкті в період охорони:

- негайно направити рухомий наряд (наряд, призначений для охорони об’єктів різних
форм  власності  та  приміщень  з  майном,  підключених  до  пунктів  централізованого
спостереження, шляхом оперативного реагування на повідомлення про спрацювання
технічних  засобів  охорони  або  інші  повідомлення  про  правопорушення  з  метою
припинення  дії  факторів  протиправного  характеру)  на  Об’єкт  для  вжиття  заходів,
спрямованих на встановлення причин спрацювання сигналізації;

- обов’язково  сповістити Замовника або його уповноважену особу про спрацювання
сигналізації на Об’єкті з метою виявлення причин спрацювання сигналізації;

-  в  разі  виявлення слідів  проникнення на Об’єкт  або спроб проникнення на Об’єкт
сповістити про це Замовника;

- в разі виявлення на Об’єкті в період охорони будь-яких осіб вжити заходів щодо їх
затримання  та передачі правоохоронним органам;

- забезпечити охорону майна на Об’єкті після спрацювання сигналізації до прибуття на
Об’єкт  Замовника,  при  необхідності  сприяти  прибуттю  замовника  транспортом
виконавця в нічний час. 

Обслуговування  сигналізації,  встановленої  на  об'єктах,  здійснюється  тільки
працівниками  Виконавця. Якісно  та  своєчасно,  в  технічно  можливий  строк,
ліквідовувати  несправності,  які  можуть  бути  усунуті  безпосередньо  за  місцем
знаходження сигналізації, за заявкою Замовника. Виконувати за рахунок Замовника
ремонт засобів сигналізації, що вийшли з ладу не з вини Виконавця, або виробили
експлуатаційні строки.

Не  розголошувати  стороннім  особам  конфіденційну  інформацію,  до  якої
відноситься  інформація  про:  пультові  коди,  системи  сигналізації,  систему  зв’язку  і
контролю за здійсненням охорони.

Брати участь у роботі інвентаризаційної комісії, створеної Замовником для зняття
залишків  майна  на  Об’єкті  та  визначення  розміру  збитків,  завданих  Замовнику
внаслідок проникнення на Об’єкт сторонніх осіб.



Повідомляти в чергову частину Національної поліції і Замовнику про факт
порушення цілісності Об’єкта або збитки, заподіяні пошкодженням майна, що
охороняється.  До  прибуття  представників  територіального  підрозділу
Національної поліції забезпечувати недоторканість місця події.


