ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
Найменування
предмету закупівлі із
зазначенням коду
ЄЗС

Wi Fi роутер
(відповідно до ЄЗС ДК
021:2015: 32410000-0)

Вид та
ідентифікат
ор
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Відкриті
торги
UA-2021-1112-016854-a

23 000 грн.

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі

очікуваної вартості предмета закупівлі

Вимоги щодо технічних та якісних
характеристик
предмета
закупівлі
обумовлені тим, що автомобіль Toyota Land
Cruiser 200 знаходиться на гарантійному
обслуговуванні,
тому
встановлення
маршрутизатора на СТО, яка має
дилерський/дистриб’юторський договір з
імпортером
Toyota,
та
проведення
підключення
товару
до
послуг
стільникового зв’язку дасть змогу не
втратити можливість гарантійного та
післягарантійного
обслуговування
вищезазначеного автомобіля.
Сервісний центр виробника товару повинен
знаходитися у м. Києві з метою швидкого
усунення технічних недоліків в роботі
товару.
Вимога
щодо
надання
Учасником
Замовнику підмінного обладнання на час
гарантійного
ремонту
обумовлена
необхідністю безперервного використання
Wi Fi роутера.
Гарантійне обслуговування Wi Fi роутера на
протязі 24 місяців з моменту встановлення
та налаштування значно економить кошти у
разі виходу з ладу вищезазначеного товару.

Очікувана загальна вартість закупівлі обумовлена
ринковою вартістю та визначена в проекті Договору
про закупівлю (Додаток 5 до тендерної
документації).
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі Wi Fi
роутера 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
комерційних
пропозицій
потенційних
постачальників: ТОВ «Магелан,
Трек Солюшн»,
ТОВ «Навіком Плюс»,
ТОВ «СТ-Квадро» та
ТОВ «ТСБ- Сервіс» за формулою:
ОВ=(ДЦІ1+ ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4
Так, використавши дані комерційних пропозицій,
визначена таким способом очікувана вартість
закупівлі, яка склала 23 000,00 грн.

Послуги з
прибирання та
доглядання
адміністративного
будинку та
орендованих
приміщень
(відповідно до ЄЗС ДК
021:2015: 98340000-8)

Відкриті
торги
UA-2021-1112-015148-a

20 700 000
грн.

Предмет закупівлі та його технічні та якісні
характеристики обумовлені існуючою
виробничою необхідністю та закінченням
31 грудня 2021 року договору про закупівлю
послуг з прибирання та доглядання
адміністративного будинку Компанії та
орендованих приміщень.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про
охорону
праці»,
Положення
про
експлуатацію виробничих будівель і споруд
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держбуду N 184/140 від 28.07.99, Правил
безпечної експлуатації електроустановок,
затверджені
наказом
Держнаглядохоронпраці
України
від
06.10.97
N
257,
Правил
будови
електроустановок.
Електрообладнання
спеціальних
установок,
затверджені
наказом Міністерства праці та соціальної
політики від 21.06.2001 N 272, роботодавець
зобов'язаний створити на робочому місці в
кожному структурному підрозділі умови
праці відповідно до нормативно-правових
актів, а також забезпечити належне
утримання будівель і споруд, виробничого
обладнання та устаткування, моніторинг за
їх технічним станом.
З урахуванням вищезазначеного, а також
дотримання Державних санітарних правил і
норм, гігієнічних нормативів ДСанПіН
7.7.3.-014-99,
Закону
України
«Про
забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» від 24.02.1994
року № 4004-ХІІ Компанії необхідно
придбати послуги з прибирання та
доглядання адміністративного будинку
Компанії (вул. Б.Хмельницького, 6) та
орендованих Компанією приміщень (вул.

Предмет закупівлі послуг з прибирання та
доглядання адміністративного будинку Компанії та
орендованих Компанією приміщень, має специфічні
технічні вимоги, які в комплексі складають значний
обсяг послуг, в окремих частинах якого складно
вирахувати очікувану вартість, що в свою чергу
унеможливлює застосування до розрахунку
очікуваної вартості закупівлі ціни одержаних із
текстів контрактів з веб-порталу Уповноваженого
органу з питань публічних закупівель.
До методики розрахунку очікуваної вартості не
застосовуються ціни раніше укладених Компанією
договорів, у зв’язку зі зміною обсягів, кількісних та
якісних
характеристик
необхідних
послуг,
необхідністю використання додаткових розхідних
матеріалів, підвищенням у 2021 році мінімальної
заробітної плати, зростанням вартості розхідних
матеріалів які безпосередньо використовуються
контрагентом під час надання послуг, що в
результаті впливає на формування вартості
клінінгових послуг на ринку.
Пунктом 2.7. додатка 5 до Регламенту зазначено про
те, що у разі відсутності достатньої кількості
значень цін для здійснення розрахунку очікуваної
вартості за формулами, визначеними пунктами 2.5
та 2.6 додатка 5 Регламенту, очікувана вартість
розраховується як середнє арифметичне наявних у
відповідального підрозділу значень цін з джерел
цінової інформації.

І.Гонти, 3-А, літ.Б, вул. Михайлівська, 12,
бульвар Т.Шевченка, 23, вул. Шолуденка. 1,
вул. Б.Хмельницького, 17/52, вул. Лєскова, 5
літ. А).

Назва фірми
Товариство з обмеженою
відповідальністю «АЛМА
ФАСІЛІТІ ГРУП»
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Імпел
Гріффін Груп»
Товариство з обмеженою
відповідальністю «ІНВАЙТ»

Вартість
пропозиції, грн.
з ПДВ
17 083 938,24

25 056 630,72
19 997 448,48

ОВ= (ДЦІ1 + … +ДЦІn)/n, де
n – кількість джерел цінової інформації.
Керуючись пунктом 2.7 Додатка 5 до Регламенту
взаємодії структурних підрозділів НАК «Нафтогаз
України» під час закупівлі товарів, робіт та послуг,
очікувана вартість предмета закупівлі визначена по
середній ціні вищезазначених джерел.
Враховуючи
надані
комерційні
пропозиції
вважаємо, що очікувана вартість закупівлі складе
не більше 20 700 000,00 грн з ПДВ.

