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Очікувана вартість
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Відкриті торги
137 694 308 грн.
UA-2021-12-30011727-c

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі
На сьогодні НАК «Нафтогаз України» (далі
також - Компанія) розглядає можливість
реалізації низки стратегічних проєктів із
розвитку відновлювальної енергетики та
низьковуглецевих бізнесів, які, за умови успіху,
матимуть значний позитивний вплив не тільки
на економічну діяльність Компанії, а й на країну
в цілому:
- по-перше,
за
рахунок
зміцнення
енергетичної незалежності країни та зменшення
потреби в імпорті енергоносіїв;
- по-друге, за рахунок покращення екології та
оточуючого середовища та зменшення обсягів
парникових газів.
Крім зазначених, Компанія також розвиває
низку інших амбітних стратегічних ініціатив, які є
складними та передбачають залучення значних
висококваліфікованих ресурсів.
Успіх та вчасна реалізація зазначених проєктів
та
ініціатив
залежить
від
наявності
висококваліфікованих постачальників послуг у
сфері підприємницької діяльності.
У ході реалізації запланованих проєктів, мають
бути прийняті управлінські рішення.
Різноманітність напрямів діяльності та
інвестиційних проектів НАК «Нафтогаз України»
потребує при прийняті рішень широкої
експертизи з питань: оподаткування в Україні,
юридичних питань в сфері корпоративних
фінансів, стратегії та операційної діяльності,
форензік експертизи, аналізу фінансовогосподарської
діяльності,
послуг
з

очікуваної вартості предмета закупівлі
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі послуг
було здійснено відповідно внутрішніх розпорядних
документів Компанії (зокрема, Порядку розрахунку
очікуваної вартості (ОВ) товарів та послуг), а саме із
застосуванням трьох комерційних пропозицій (КП),
одного значення ціни раніше укладеного договору
(ЦД) та одного значення ціни з інших джерел
інформації (ДІ) за формулою:
ОВ = (КП + ЦД + ДІ)/3, де КП=(КП1 + КП2 + КП3)/3.
Для формування Очікуваної вартості закупівлі було
проведено запит бюджетних комерційних
пропозицій на ринку відповідних послуг.
Дані по ціні раніше укладеного договору та ціні з
інших джерел інформації були отримані у
електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Відповідно, очікувана вартість предмету закупівлі є
обґрунтованою та складає 137 694 308,00 грн.

супроводження угод зі злиття та поглинання,
послуг в сфері бухгалтерського та податкового
обліку, юридичного та податкового супроводу
щодо транскордонних транзакцій. Тому НАК
«Нафтогаз України» шукає незалежного
постачальника послуг, який зможе надавати
послуги за повним переліком питань зазначених
вище.
Для забезпечення супроводу у зазначених
напрямах
Компанія
планує
залучити
зовнішнього підрядника.

