ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Найменування
предмету закупівлі із
зазначенням коду
ЄЗС

Технічне
обслуговування і
ремонт офісної
техніки
(відповідно до ЄЗС ДК
021:2015: 50310000-1)

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Відкриті
Торги
150 000 грн.
UA-2021-10-26012423-b

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі
Вимоги до технічних та якісних
характеристик
предмета
закупівлі
обумовлені тим, що для забезпечення
безперервності та якості сервісу друку та
відновлення
працездатності
комп’ютерного обладнання в Філії
необхідно закупити послуги з технічного
обслуговування і ремонту оргтехніки та
комп'ютерного
обладнання,
що
знаходиться на балансі Філії, на один рік.
Для забезпечення стабільності безпеки
процедур виробництва, що відповідають
вимогам законодавства України та
діючим
нормативним
документам
учасники повинні мати Атестата(-и), що
підтверджує(-ють) стан виробництва
стосовно
ремонту
і
технічного
обслуговування
комп’ютерного,
телекомунікаційного та периферійного
обладнання; заправки та відновлення
картриджів.
Місце надання Послуг: м. Боярка, вул.
Маяковського, буд. 49.

очікуваної вартості предмета закупівлі
У зв’язку з тим що раніше Філія не закупала послуги з
технічного обслуговування і ремонту оргтехніки та
комп’ютерної техніки (на визначені моделі принтерів та
комп’ютерної техніки) у нас не має можливості
використовувати при розрахунку вартості ціни раніше
укладених договорів. Моніторинг сайту Прозорро також не
виявив раніше укладених договорів на закупівлю послуг з
технічного обслуговування і ремонту оргтехніки та
комп’ютерної техніки (на визначені моделі принтерів та
комп’ютерної техніки), таким чином за відсутністю
можливості застосування формул, наведених у підпунктах
2.5.1–2.5.5 додатку 5 до регламенту, будемо визначати
очікувану вартість закупівлі шляхом визначення
середнього арифметичного значення ціни з не менш, як
чотирьох джерел цінової інформації.
Вартість
Назва фірми
пропозиції, грн. з
ПДВ
ФОП «Литвиненко Р.М..»
148 800,00
ПП «Вікторія-Трейтинг
152 400,00
компані»
ТОВ «МЕГАПРИНТ
149 928,00
СЕРВІС»
ТОВ «ТФП»
151 380,00
Середня вартість
150 627,00
Таким чином, шляхом застосування формули (15) ОВ=
(ДЦІ1+ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4, знайдено очікувану вартість
закупівлі.

Ліцензії для
розгортання та
налаштування
віртуальних кімнат
даних
(на 1 рік)
(відповідно до ЄЗС ДК
021:2015: 48210000-3)

Відкриті торги
UA-2021-10-25014932-b

2 717 190
грн.

Технічні та якісні характеристики
предмету
закупівлі
передумовлені
вимогами Компанії щодо організації
спільної
роботи
працівників
та
забезпечення роботи членів Наглядової
ради Компанії з документами КТ та КІ.
Для забезпечення безпечного доступу до
документів, можливість встановлення
обмежень на перегляд, скачування та
друк документів та організація захисту
від фотографування екрану що в свою
чергу унеможливлює витік інформації.

Враховуючи проведений розрахунок вважаємо що
очікувана вартість закупівлі «Послуг з технічного
обслуговування і ремонту оргтехніки та комп'ютерної
техніки» буде не більше 150 000,00 грн з ПДВ.
Очікувана вартість ліцензій для розгортання та
налаштування віртуальних кімнат даних (1 рік) була
сформована відповідно з розрахунком необхідних для
розгортання та налаштування необхідної кількості ліцензій
з урахуванням кількості кімнат даних та кількості
користувачів.
У зв’язку з відсутністю можливості застосування формул,
наведених у підпунктах 2.5.1–2.5.5 додатку 5 до
регламенту, будемо визначати очікувану вартість закупівлі
шляхом визначення середнього арифметичного значення
ціни наявних значень цін х джерел цінової інформації.
Відповідно до формули: (16) ОВ=(ДЦІ1+ДЦІ2)/2,
визначено очікувану вартість закупівлі, яка становить 2 717
190,00 без ПДВ
(операції з постачання програмної продукції звільняються
від оподаткування податком на додану вартість у
відповідності із п. 261 Підрозділу 2 розділу XX Податкового
кодексу України). Ціна Договору складається із загальної
вартості ПЗ відповідно до Специфікації (Додаток №1 до
цього Договору).

