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

Найменування
предмету
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС

Ліцензії для
розгортання та
налаштування
віртуальних
кімнат даних
(на 1 рік)
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
48210000-3)

Вид та
ідентифікато
р процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Відкриті
торги
2 717 190 грн.
UA-2021-1203-014383-c

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики
предмету
закупівлі
передумовлені
вимогами Компанії щодо організації
спільної
роботи
працівників
та
забезпечення роботи членів Наглядової
ради Компанії з документами КТ та КІ.
Для забезпечення безпечного доступу до
документів, можливість встановлення
обмежень на перегляд, скачування та друк
документів та організація захисту від
фотографування екрану що в свою чергу
унеможливлює витік інформації.

очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість ліцензій для розгортання та
налаштування віртуальних кімнат даних (1 рік) була
сформована відповідно з розрахунком необхідних для
розгортання та налаштування необхідної кількості
ліцензій з урахуванням кількості кімнат даних та
кількості користувачів.
У зв’язку з відсутністю можливості застосування
формул, наведених у підпунктах 2.5.1–2.5.5 додатку 5
до регламенту, будемо визначати очікувану вартість
закупівлі
шляхом
визначення
середнього
арифметичного значення ціни наявних значень цін х
джерел цінової інформації.
Відповідно до формули: (16) ОВ=(ДЦІ1+ДЦІ2)/2,
визначено очікувану вартість закупівлі, яка становить
2 717 190,00 без ПДВ
(операції з постачання програмної продукції
звільняються від оподаткування податком на додану
вартість у відповідності із п. 261 Підрозділу 2 розділу
XX Податкового кодексу України). Ціна Договору
складається із загальної вартості ПЗ відповідно до
Специфікації (Додаток №1 до цього Договору).

Електрична
енергія
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
09310000-5)

Відкриті
торги
UA-2021-1202-015988-c

7 500 000 грн.

Предмет закупівлі та його технічні та
якісні
характеристики
обумовлені
параметрами якості електричної енергії в
точках
приєднання
споживачів
у
нормальних умовах експлуатації,
що
мають
відповідати
параметрам,
визначеним у ДСТУ EN 50160:2014
“Характеристики
напруги
електропостачання
в
електричних
мережах загальної призначеності”.
Стандартна номінальна напруга Uн для
мереж низької напруги загального
призначення має значення: Uн = 230В між
фазним і нульовим проводом;
або між фазними проводами для
трифазних чотирипровідних мереж: Uн =
400В;

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснене
згідно отриманих комерційних пропозицій та на основі
Регламенту взаємодії
структурних
підрозділів
Національної
акціонерної
компанії
«Нафтогаз
України» (далі – Регламент), та Порядку розрахунку
очікуваної вартості товарів та послуг (Додаток 5 до
Регламенту). За формулою (15), п.2.6 (Додаток 5 до
Регламенту).
Формула:
ОВ = (ДЦІ1 + ДЦІ2 + ДЦІ3 + ДЦІ4) / 4, де:
ДЦІі – значення цін з джерел цінової інформації;
Дані:
ДЦІ1 = 4,47000 грн/кВт*г
ДЦІ2 = 4,50000 грн/кВт*г
ДЦІ3 = 4,46769 грн/кВт*г
ДЦІ4 = 4,46228 грн/кВт*г
Середня варт. = 4,47499 грн/кВт*г
Прогнозне споживання активної електричної енергії
становить 1 400 000 кВт*г.
Розрахована очікувана вартість закупівлі активної
електричної енергії за прогнозним річним об’ємом
споживання, що складає 1 400 000 кВт*г та середнім
прогнозним тарифом на 2022 рік - 4,47499
грн./1кВт*год. становить 6 264 989,50 грн. без ПДВ,
разом з ПДВ 7 517 987,40 грн.
Очікувана вартість закупівлі становить: 7 500 000,00
грн. з ПДВ.

Продукція з
логотипом
Компанії
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
30190000-7)

Відкриті
торги
UA-2021-1202-016512-c

Було проведено моніторинг орієнтовної вартості
продукції з логотипом Компанії (офісне устаткування
та приладдя різне) на ринку вищезазначеної продукції
та визначено, що згідно з Додатком 5 до Регламенту
взаємодії структурних підрозділів (формула 14),
вартість закупівлі становитиме:
три значення цін з джерел інформації та одного
значення ціни раніше укладеного договору

1 275 540,08
грн.

Предмет закупівлі та його технічні та
якісні
характеристики
обумовлені
збільшенням проектів із залученням
співробітників
Компанії,
а
також
необхідністю
подальшого
розповсюдження серед співробітників
задля створення позитивної репутації
№ п/п
Назва підприємства
Вартість
Компанії.
Договір №5-1/2020 від 13 січня 2020 р.
1 077 376,152 грн
З метою побудови корпоративної культури 1.
2.
ТОВ «Євросувенір»
1 599 006 грн
та необхідністю підвищення ефективності 3.
ТОВ «Промолайн»
1 435 176 грн
Vip print
1 386 930 грн
внутрішніх
комунікацій
потрібно 4.
здійснити
закупівлю
товарів
з
ОВ = (ЦД + ДІ)/2
передбаченими у технічній специфікації
ДІ = (ДІ1 + ДІ2 + ДІ3)/3
вимогами до них.
ДІ = (1 599 006 + 1 435 176 + 1 386 930)/3 = 1 473 704
грн
ОВ = (1077376,152 + 1 473 704)/2 = 1 275 540,08 грн.

