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

Найменування предмету
закупівлі із зазначенням
коду ЄЗС

Спостереження сигналу
термінового виклику
наряду охорони
(тривожна кнопка)
(відповідно до ЄЗС ДК
021:2015: 79710000-4)

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Відкриті
торги
41 658 грн.
UA-2022-02-03010539-b

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі
Кабінетом
Міністрів
України
прийнято постанови від 04.03.15 № 83, від
11.11.15 № 937 та від 21.11.18 № 975 (далі
‒ Постанови), якими затверджено перелік
об'єктів державної та інших форм власності
(далі - Перелік), охорона нерухомого майна
(незалежно від цільового призначення) яких
здійснюється виключно органами поліції
охорони на договірних засадах. До
зазначеного Переліку включено НАК
"Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ –
20077720).
Відповідно
до
статті
117
Конституції України, Кабінет Міністрів
України, в межах своєї компетенції, видає
постанови і розпорядження, які є
обов’язковими до виконання.
Вимоги
зазначених
Постанов
застосовуються
також
до
охорони
орендованого
Компанією
нерухомого
майна, яке належить об’єктам, внесеним до
затвердженого Постановами Переліку.
Таким чином, відповідно до вимог
Постанов, Компанія повинна укладати
договори про надання послуг з охорони
орендованого нерухомого майна, виключно
з підрозділами поліції охорони.
Враховуючи вищезазначені вимоги
чинного законодавства, Учасник повинен
належати до поліції охорони Національної
поліції України.
Кількість установок – 2.

очікуваної вартості предмета закупівлі
Враховуючи специфічні технічні вимоги
до предмета закупівлі та обмежену
конкуренцію, зазначені послуги в місті
Києві можуть надавати тільки два
підрозділи поліції охорони - Управління
поліції охорони в м. Києві в особі
Печерського районного відділу
та
Управління поліції охорони в Київській
області.
Відповідно до зобов’язань Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України"
щодо спостереження за станом засобів
сигналізації, що встановлені на Об'єкті, з
реагуванням
наряду
поліції
охорони,
отримані
комерційні
пропозиції
від
підрозділів поліції охорони Національної
поліції України
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі
послуг здійснено відповідно 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 комерційних
пропозицій.
Враховуючі
отримані
комерційні
пропозиції, очікувана вартість послуг з
зазначеного
предмета
закупівлі
не
перевищить 41 658,00 грн.

Режим роботи:
15-годинний (робочі дні), 16,15годинний (передвихідні, передсвяткові) 24годинний (вихідні, святкові дні).
Кількість груп затримання та
наявність власного ПЦС розраховувались
виходячи з забезпечення охоронних заходів
належної якості, враховуючи специфіку
предмета закупівлі.

