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

Найменування
предмету
закупівлі із
зазначенням коду
ЄЗС
Комплекс
інжинірингових
послуг з
технічного
обстеження та
паспортизації
об'єктів
незавершеного
будівництва
(інструментальне
обстеження,
лабораторні
випробування,
діагностика
об'єктів,
обладнання,
систем та
комунікацій)

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі

Відкриті торги

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

4 993 750 грн.

UA-2021-1103-013074-a

(відповідно до ЄЗС
ДК 021:2015:
71630000-3)
Невиключні
ліцензій на
використання
комп’ютерної
програми
LIGA360
(відповідно до ЄЗС
ДК 021:2015:
48810000-9)

Відкриті торги
1 570 000 грн.
UA-2021-1104-010056-a

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі

Технічне
завдання
сформовано
з
урахуванням:
-ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 - «Настанова щодо
обстеження будівель і споруд для визначення
та оцінки їх технічного стану».
-ДБН А.2.2-3-2014 “СКЛАД ТА ЗМІСТ
ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА
БУДІВНИЦТВО”.
-Статті 27-1 Закону України “Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень” від 01.07.2004 № 1952-IV, а
також
пунктом 68 Порядку державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №
1127 та інших діючих нормативних
документів та вимог.

Предмет закупівлі та його технічні, якісні та
кількісні
характеристики
обумовлені
існуючою виробничою необхідністю НАК
“Нафтогаз України” (далі – Компанія) у
забезпеченні безперервності, надійності,
швидкості та безпеки виконання усіх бізнеспроцесів Компанії.
На відміну від інших систем, оновлена
хмарна IT-платформа LIGA:ZAKON LIGA360 дає змогу для фахівців Компанії

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.
Назва фірми

Вартість
пропозиції, грн. з
ПДВ

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА
5 000 000,00
КОМПАНІЯ «АСКОН»
ТОВ «МОНОЛІТ СТАЛЬ»
4 985 000,00
ТОВ
«КОНСТРУКТОРСЬКО5 070 000,00
БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР»
ПП «МАКРОПРОЕКТ»
4 920 000,00
Середня вартість
4 993 750,00
Шляхом
застосування
формули
(15)
ОВ=(ДЦІ1+ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4, визначено очікувану
вартість закупівлі, яка становить 4 993 750,00 грн з
урахуванням ПДВ.
У зв’язку з відсутністю можливості застосування
формул, наведених у підпунктах 2.5.1–2.5.5 додатку 5
до Регламенту взаємодії структурних підрозділів НАК
«Нафтогаз України» під час закупівлі товарів, робіт та
послуг, очікувану вартість закупівлі було отримано
шляхом визначення середнього арифметичного
значення ціни з не менш як чотирьох джерел цінової
інформації відповідно до підпункту 2.6 додатку 5 до
Регламенту.

вирішувати питання збору, обробки та
аналізу всього інформаційного поля законодавчого, економічного, репутаційного,
та забезпечує командне управління всією
інформацією для прийняття своєчасних
бізнес-рішень та упередження ризиків на
основі даних із понад 400 відкритих реєстрів і
джерел, обробки та аналізу більше 1,7 млн
нормативно-правових актів та аналітичних
матеріалів, 6,8 млн досьє на компанії та ФОП
України, 96 млн судових рішень, понад 20
тисяч медіа.
Враховуючи те, що ЛІГА:ЗАКОН вже 21 рік
використовується фахівцями Компанії, які за
цей час вивчили алгоритми та інтерфейси для
опрацювання документів в системі, а її
продуктами користуються практично всі
органи державної влади - було сформовано
технічні, якісні та кількісні характеристики
до предмету закупівлі.

Були використані такі комерційні пропозиції:
№
п/п

Назва фірми

Вартість
пропозиції,
грн. без ПДВ
1 598 340,00

1

ТОВ «КОНТР-АГЕНТ»

2

ТОВ «БАЗАКОНСАЛТИНГ 1»

1 728 120,00

3

ТОВ «ЛІГА ЗАКОН 1»

1 344 924,00

4

ТОВ «ДЕЛЬТА-СЕРВІС 1»

1 636 860,00

В
результаті
застосування
формули
ОВ=(ДЦІ1+ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4
з
урахуванням
чотирьох джерел цінової інформації, було отримано
середнє значення вартості, яке становить після
округлення 1 570 000,00 грн без ПДВ.

