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

Найменування
предмету
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС

Ноутбуки
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
30210000-4)

Послуги з
миття
автомобілів та
подібні послуги
(відповідно до
ЄЗС ДК

Вид та
ідентифікато
р процедури
закупівлі

Відкриті
торги

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

4 788 700 грн.

UA-2021-1007-010183-b

Відкриті
торги
UA-2021-1008-003525-b

500 000 грн.

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі

Технічне
завдання
сформовано
з
урахуванням звернень співробітників НАК
“Нафтогаз України” (далі – Компанія) та
вимог службових записок структурних
підрозділів Компанії. Техніка має бути:
легкою, не габаритною та достатньо
потужною (характеристики вказані у
технічній
специфікації).
З
метою
забезпечення зручності, ефективності та
безперебійності функціонування техніки, яка
використовується в офісах Компанії та на
віддалених робочих місцях, необхідно
здійснити закупівлю ноутбуків з діагоналлю
від 14” до 15,6” та передбаченими у технічній
специфікації вимогами.

Предмет закупівлі та його технічні та якісні
характеристики обумовлені необхідністю
отримання послуг з миття автомобілів у
зручний для Замовника час та поблизу місця
розташування автомобілів, що в свою чергу
призведе до значної економії корисного
робочого часу водіїв та економії пального.
Зазначене місце надання послуг, а саме зручні

очікуваної вартості предмета закупівлі
У зв’язку з відсутністю можливості застосування
формул, наведених у підпунктах 2.5.1–2.5.5 додатку
5 до регламенту, очікувану вартість закупівлі
будемо визначати шляхом визначення середнього
арифметичного значення ціни з не менш, як
чотирьох джерел цінової інформації.
Вартість пропозиції,
грн. з ПДВ
ТОВ «ВІННКОМ УКРАЇНА»
4 800 000,00
ТОВ «ЕСАЙ БІС»
4 783 080,00
ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД»
4 782 000,00
ТОВ «СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ»
4 790 000,00
Середня вартість
4 788 770,00
Шляхом застосування формули (15)
ОВ=(ДЦІ1+ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4,
визначено
очікувану вартість закупівлі, яка становить 4 788
770,00 грн з урахуванням ПДВ.
Враховуючи проведений розрахунок вважаємо
що очікувана вартість закупівлі «Ноутбуки тип
1» буде не більше 4 788 700 грн з ПДВ
Очікувана загальна вартість закупівлі визначена з
огляду на перелік послуг та обсяг послуг, що
плануються до закупівлі та визначені в розділі 1
проекту Договору про закупівлю (Додаток 5 до
тендерної документації).
Розрахунок очікуваної вартості обумовлений
статистичними даними про вартість технічного
обслуговування та ремонту автомобілів.
Назва фірми

прямолінійні під’їзди та відстань до однієї із
автомийок не більше 5 км (згідно
запропонованих маршрутів по картам Googlе)
від місця знаходження автомобілів Замовника
(м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6 призведе до
значної економії часу та пального при
отриманні послуг з миття автомобілів.
Режим роботи автомийки з 8-00 до 22-00, 7
днів на тиждень дасть змогу водіям
отримувати послуги у зручний для них час.
При застосуванні сертифікованих миючих
рідин з хімічним складом під час миття кузова
забезпечить якісне очищення та збереження
лакофарбового покриття і інших поверхонь
автотранспортних засобів.
Наявність
обладнаних
приміщень
та
необхідного персоналу для надання даних
послуг двом одиницям автотранспорту
одночасно значно вплине на економію часу.
Вимоги щодо строку надання Послуги:
протягом однієї години з моменту подачі
автотранспортного засобу до Учасника,
позачергово та/або час очікування в черзі не
більше 10 (десяти) хвилин також значно
вплине на економію часу. Вимога щодо бути
присутнім водію автотранспортного засобу
особисто, візуально здійснювати контроль за
наданням Послуг за умови додержання вимог
безпеки з охорони праці, передбачених
чинним законодавством України, гарантує
безпеку автомобілів Замовника.

021:2015:
50110000-9)

Послуги з
обов’язкового
страхування
транспортних
засобів

Відкриті
торги
14 000 грн.
UA-2021-1008-004504-b

Предмет закупівлі та його технічні вимоги
обумовлені відповідно до Закону України
“Про обов`язкове страхування цивільноправової
відповідальності
власників
наземних
транспортних
засобів”
від

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі послуг
здійснено відповідно п.2.6 формули №15 Порядку
розрахунку очікуваної вартості товарів та послуг
(додаток 5 до Регламенту взаємодії структурних
підрозділів НАК «Нафтогаз України» під час
закупівлі товарів, робіт та послуг), а саме із
застосуванням таких джерел інформації, як
отриманих від потенційних постачальників ТОВ
«Експрестур», ТОВ «Ніагара Плюс», ТОВ «Про
Драйв» та ФОП Стригун О.Л. комерційних
пропозицій із зазначенням діючих цін на
вищезазначені послуги за формулою:
ОВ=(ДЦІ1+ ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4
Так, використавши дані комерційних пропозицій,
визначена таким способом очікувана вартість
закупівлі, яка склала 500 000,00 грн.

Очікувана загальна вартість закупівлі визначена з
огляду на обсяг послуг, що плануються до закупівлі
та визначені в розділі 1 проекту Договору про
закупівлю (Додаток 5 до тендерної документації).
Розрахунок очікуваної вартості обумовлений
розміром діючих страхових платежів на даний час.

(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
66510000-8)

01.07.2004 № 1961-IV, із змінами та
доповненнями.
Якісні
та
технічні
характеристики
відповідають
вимогам
Замовника
до
Страховика з метою своєчасного отримання
компенсацій в повному обсязі та уникнення
оскаржень інших учасників дорожньотранспорної пригоди в подальшому на
Компанію в затягуванні страхових виплат.
Також при виникненні страхових випадків,
якщо Страхова компанія буде знаходитися не
у м.Києві, можлива втрата часу для виплат
страхових відшкодувань. Наявність копії
документу про присвоєння кредитного
рейтингу/рейтингу фінансової стійкості або
довідки довільної форми із активним
посиланням
на
сайт
національного
рейтингового агентства дасть змогу укласти
договір із стійким та надійним Страховиком,
який має рейтинг фінансової надійності.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі послуг
здійснено відповідно п.2.6 формули №15 Порядку
розрахунку очікуваної вартості товарів та послуг
(додаток 5 до Регламенту взаємодії структурних
підрозділів НАК «Нафтогаз України» під час
закупівлі товарів, робіт та послуг), а саме із
застосуванням таких джерел інформації, як
отриманих від потенційних постачальників ПрАТ
«СК «Колоннейд Україна», ПрАТ «АСК «ІНГО
Україна»,
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ АРКС та
ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова
група» комерційних пропозицій із зазначенням
діючих цін та страхових платежів за формулою:
ОВ=(ДЦІ1+ ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4
Так, використавши дані комерційних пропозицій,
визначена таким способом очікувана вартість
закупівлі, яка склала 14 000,00 грн.

