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

Найменування
предмету
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС

Відеотермінали
тип 1

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Відкриті торги
447 000 грн.

(відповідно до
ЄЗС ДК 021:2015:
32230000-4)

UA-2021-11-17009417-a

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі

Для
забезпечення
потреби
керівництва НАК “Нафтогаз України”
технікою,
Департаментом
інформаційних
технологій
було
сформовано технічне завдання на
модель відеотерміналу, що поєднує
набір функцій необхідних для зручного,
ефективного
та
безперебійного
функціонування у мережі НАК «Нафтогаз
України».
Детальні
технічні
характеристики
обладнання зазначені в технічній
специфікації, що є Додатком до
тендерної документації.

очікуваної вартості предмета закупівлі
Враховуючи що Компанія раніше не закупала
відеотермінал у нас не має можливості використовувати
ціни раніше укладених Договорів. Моніторинг сайту
Прозорро також не виявив договорів на постачання
відеотерміналу (відповідно до нашої специфікації), тому
для оцінки очікуваної вартості будемо використовувати
комерційні пропозиції (не менше чотирьох), що
надійшли в Компанію від постачальників.
Вартість
Назва фірми
пропозиції,
грн. з ПДВ
ТОВ «АЙТІ ПЛАНЕТА»
447 472,80
ТОВ «ВІННКОМ УКРАЇНА»
434 439,80
ТОВ «СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА»
456 120,00
ТОВ «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІС»
451 818,00
Розрахуємо середню очікувану вартість (ОВ) враховуючі
комерційні пропозиції:
ОВ відеотермінал = (447 472,80 + 434 439,80 + 456 120,00
+ 451 818,00)/4= 447 462,70 грн.
Враховуючи надані комерційні пропозиції вважаємо що
очікувана вартість відеотерміналів типу 1 складе не
більше 447 000,00 грн. з ПДВ.

Відеотермінали
тип 2
(відповідно до
ЄЗС ДК 021:2015:
32230000-4)

Відкриті торги
UA-2021-11-17010420-a

394 000 грн.

Для
забезпечення
потреби
керівництва НАК “Нафтогаз України”
технікою,
Департаментом
інформаційних
технологій
було
сформовано технічне завдання на
модель відеотерміналів, що поєднує
набір функцій необхідних для зручного,
ефективного
та
безперебійного
функціонування у мережі НАК «Нафтогаз
України».
Детальні
технічні
характеристики
обладнання зазначені в технічній
специфікації, що є Додатком до
тендерної документації.

Враховуючи що Компанія раніше не закупала
відеотерміналів
у
нас
не
має
можливості
використовувати ціни раніше укладених Договорів.
Моніторинг сайту Прозорро також не виявив договорів
на постачання відеотерміналів (відповідно до нашої
специфікації), тому для оцінки очікуваної вартості
будемо використовувати комерційні пропозиції (не
менше чотирьох), що надійшли в Компанію від
постачальників.
Вартість
Назва фірми
пропозиції,
грн. з ПДВ
ТОВ «АЙТІ ПЛАНЕТА»
402 336,00
ТОВ «ВІННКОМ УКРАЇНА»
383 184,00
ТОВ «СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА»
394 680,00
ТОВ «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІС»
398 508,00
Розрахуємо середню очікувану вартість (ОВ) враховуючі
комерційні пропозиції:
ОВ відеотермінали = (402 336,00 + 383 184,00 +
394 680,00+ 398 508,00)/4= 394 677,00 грн.
Враховуючи надані комерційні пропозиції вважаємо що
очікувана вартість відеотерміналів типу 2 складе не
більше 394 000,00 грн. з ПДВ.

