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

Найменування
предмету закупівлі
із зазначенням коду
ЄЗС

Послуги охорони
(особистої безпеки)
фізичної особи
(відповідно до ЄЗС
ДК 021:2015:
79710000-4)

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі

Відкриті
торги
UA-2021-11-26012875-a

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 04 березня 2015 року № 83, Національна
акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі
також – НАК “Нафтогаз України” або Компанія)
включена до переліку об’єктів державної
власності, які мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави, а постановами
Кабінету міністрів України від 11.11.15 № 937 та
від 21.11.18 № 975 Компанію включено до
переліку об'єктів державної та інших форм
власності, охорона яких здійснюється виключно
органами поліції охорони на договірних засадах.
НАК “Нафтогаз України” має юридичні
зобов’язання
щодо
забезпечення
безпеки
представника Компанії, інформації (у тому числі
до
державної
таємниці)
та
3 504 000 грн. віднесеної
матеріальних цінностей, які знаходяться у
розпорядженні представника Компанії, в місцях
його постійного і тимчасового перебування
шляхом використання організаційно-правових,
режимних, інженерно-технічних заходів та
засобів, а також заходів особистої фізичної
охорони.
Забезпечити особисту безпеку представника
Компанії можуть лише охоронні структури, які
надають послуги з охорони фізичних осіб на
договірній основі з правом застосування при
цьому нарізної вогнепальної зброї.
Згідно з чинним законодавством висунутим
вимогам відповідають тільки працівники поліції
охорони Національної поліції України. Так, згідно

очікуваної вартості предмета закупівлі

Враховуючи специфічні технічні
вимоги до предмета закупівлі та обмежену
конкуренцію, у відповідності до Додатку 5
Регламенту
взаємодії
структурних
підрозділів НАК «Нафтогаз України» під
час здійснення закупівель товарів, робіт та
послуг, розрахунок очікуваної вартості
охоронних послуг зазначеного предмета
закупівлі
здійснюється
на
підставі
розрахованих
середньоарифметичних
значень вартості надання послуг з охорони
за 1 годину одним постом та загальної
кількості годин охорони (з урахуванням
кількості постів охорони, режиму їх роботи
та періоду надання послуг).
Середнє значення вартості послуг з охорони
за 1 годину охорони працівником поліції
охорони – 200,00 грн. Кількість годин
охорони – 17 520 год.
Очікувана вартість послуг з зазначеного
предмета
закупівлі
не
перевищить
3 504 000,00 грн.

зі ст. 13 Закону України “Про Національну
поліцію” (далі – Закон) у складі поліції
функціонує поліція охорони. Одним із
повноважень поліції є здійснення на договірних
засадах охорони фізичних осіб (п. 20 ст. 23
Закону). Відповідно до підпункту 2 п. 4 ст. 46
Закону поліцейські уповноважені застосовувати
вогнепальну зброю для захисту осіб від нападу,
що загрожує їхньому життю чи здоров’ю.
Кількість постів охорони – 2 (цілодобові) у складі
працівників поліції охорони (атестованих
співробітників) підрозділів поліції охорони.
При організації надання послуг зазначеного
предмета закупівлі для визначення нормативної
чисельності працівників поліції охорони Учасник
повинен
дотримуватися
вимог
трудового
законодавства, нормативних та розпорядчих
документів Міністерства соціальної політики
України.
Предмет закупівлі та його технічні та якісні
характеристики обумовлені потребами Компанії у
забезпеченні
співробітників
послугами
з
організації
відряджень
та
необхідністю
ефективного та раціонального використання
Послуги з організації
коштів Компанії.
службових
Використання Корпоративного модулю онлайн
Відкриті торги
відряджень
бронювання із застосуванням транскордонного
15 633 855 грн. пошуку авіаквитків та наявність доступу до NDC
UA-2021-11-26(відповідно до ЄЗС
авіакомпаній через вищезазначений модуль, а
012539-a
ДК 021:2015:
також надання доступу до пульту GDS системи
79990000-0)
забезпечить своєчасне реагування у вирішенні
питань, що стосуються переміщень працівників
під час службових відряджень та дасть змогу
суттєво скоротити витрати на відрядження.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі був
здійснений згідно з «Регламентом взаємодії
структурних підрозділів НАК «Нафтогаз
України» під час здійснення закупівель
товарів, робіт та послуг», затвердженого
рішенням правління акціонерного товариства
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України» (протокол № 81 від 27.02.21).
Зокрема, у п 2.6 Додатку 5 «Порядок
розрахунку очікуваної вартості товарів, робіт
та послуг», визначена формула розрахунку
очікуваної вартості закупівлі
шляхом
визначення
середнього
арифметичного
значення ціни з не менш як чотирьох джерел
цінової інформації:
ОВ = (ДЦІ1 +ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4, де ОВ –
очікувана вартість, ДЦІ – джерело цінової
інформації.

Пропозиції надійшли від чотирьох джерел
цінової інформації: «Lufthansa City Center
Aquavita- Tour», ПАТ «Кий Авіа», ТОВ «Ідея
Тревел Солюшнз», ТОВ «Агентство Елегант
Тревел».
(10 624 014,68 + 16 794 843,50 + 15 328 254,96
+ 19 788 308,35)/4 = 62 535 421,49/4 =
15 633 855,37
За підрахунком, здійсненим згідно з
вищенаведеною
формулою,
очікувана
вартість предмета закупівлі склала 15 633 855
грн.

