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

Найменування
предмету
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС

Комп’ютерне
обладнання
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
30230000-0)

Веб-камери
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
30230000-0)

Вид та
ідентифікато
р процедури
закупівлі

Відкриті
торги

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

576 000 грн.

UA-2021-1029-009372-a

Відкриті
торги
UA-2021-1029-009154-a

397 000 грн.

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі

Технічне завдання сформовано з
урахуванням побажань працівників НАК
“Нафтогаз України” (далі – Компанія).
Департаментом
інформаційних
технологій було знайдено оптимальні
моделі комп’ютерного обладнання, що
підходять для роботи у нашій Компанії.
З метою забезпечення зручності,
ефективності
та
безперебійності
функціонування комп’ютерної техніки,
яка використовуються в Компанії,
сформовані вимоги, передбаченими у
технічній специфікації.

Технічне завдання сформовано для
забезпечення потреб співробітників НАК
“Нафтогаз України” (далі – Компанія) вебкамерами високої роздільної здатності.
Департаментом
інформаційних
технологій було знайдено оптимальні
моделі веб-камер, що підходять для
роботи у нашій Компанії.
З метою забезпечення зручності,
ефективності
та
безперебійності
функціонування комп’ютерної техніки,

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
ТОВ «ВІННКОМ УКРАЇНА»
ТОВ «СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА»
ТОВ «ВАН КЛАУД»
ТОВ «МЕГАПРИНТ СЕРВІС»
Середня вартість

Вартість
пропозиції,
грн. з ПДВ
603 594,00
594 780,00
564 500,00
541 300,00
576 043,50

Таким чином, шляхом застосування формули (15)
ОВ= (ДЦІ1+ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4, знайдено очікувану
вартість закупівлі, яка становить 576 043,50 грн з
урахуванням ПДВ.
Враховуючи проведений розрахунок вважаємо що
очікувана
вартість
закупівлі
«Комп’ютерне
обладнання» буде не більше 576 000,00 грн з ПДВ.
Враховуючи що Компанія раніше не закупала вебкамер у нас не має можливості використовувати ціни
раніше укладених Договорів. Моніторинг сайту
Прозорро також не виявив договорів на постачання
веб-камер (відповідно до нашої специфікації), тому для
оцінки очікуваної вартості будемо використовувати
комерційні пропозиції (не менше чотирьох), що
надійшли в Компанію від постачальників.
Назва фірми
ТОВ «АЙТІ ПЛАНЕТА»

Вартість
пропозиції, грн. з
ПДВ
397 080,00

яка використовуються в Компанії,
сформовані вимоги, передбаченими у
технічній специфікації.

Витратні
матеріали для
забезпечення
сервісу друку
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
30120000-6)

Відкриті
торги
UA-2021-1029-009678-a

482 000 грн.

Технічне завдання сформовано з
урахуванням потреб НАК “Нафтогаз
України” (далі – Компанія) для
безперебійної роботи сервісу друку.
Департаментом
інформаційних
технологій було визначено кількість
необхідних картриджів та тонеру, що
забезпечить
Компанію
необхідними
витратними матеріалами.
З
метою
забезпечення
безперебійності
сервісу
друку,
найближчим часом необхідно провести
закупівлю
відповідних
витратних
матеріалів з передбаченими у технічній
специфікації вимогами.

ТОВ «ВІННКОМ УКРАЇНА»
ТОВ «ДАТАСТРІМ»
ТОВ «СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІС»

397 260,00
397 359,00
397 440,00

Середня вартість
397 284,75
Розрахуємо середню очікувану вартість (ОВ)
враховуючі комерційні пропозиції:
ОВ веб-камери = (397 080,00 + 397 260,00 +
397 359,00 + 397 440,00)/4= 397 284,75 грн.
Враховуючи надані комерційні пропозиції вважаємо
що очікувана вартість веб-камер складе не більше
397 000,00 грн. з ПДВ.
У зв’язку з тим що раніше Компанія не закупала
зазначені витратні матеріали у нас не має можливості
використовувати при розрахунку вартості ціни раніше
укладених договорів. Моніторинг сайту Прозорро
також не виявив раніше укладених договорів на
поставку зазначених витратних матеріалів, таким
чином за 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 з не менш як чотирьох
джерел цінової інформації.
Вартість
Назва фірми
пропозиції,
грн. з ПДВ
ПП «ВІТОРІЯ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»
ФОП ЛИТВИНЕНКО РУСЛАН
МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ «МЕГАПРИНТ СЕРВІС»
ФОП СИДОРЕНКО ТАМАРА
ГРИГОРІВНА

483 015,00
491 655,00
468 408,00
485 970,00

Середня вартість
482 262,00
Таким чином, шляхом застосування формули (15)
ОВ= (ДЦІ1+ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4, знайдено очікувану
вартість закупівлі, яка становить 482 262,00 грн з
урахуванням ПДВ.
Враховуючи проведений розрахунок вважаємо що
очікувана вартість закупівлі «Витратних матеріалів
для забезпечення сервісу друку» буде не більше 482
000,00 грн з ПДВ.

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

Послуги з
оцінювання
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
79410000-1)

Відкриті
торги

550 000 грн.

UA-2021-1101-013692-a

Відкриті
торги
UA-2021-1102-005700-a

3 805 600 грн.

Вимоги до технічних та якісних
характеристик
предмета
закупівлі
обумовлені тим, що орієнтовний обсяг
постачання 173,0 тис. кВт/год врахований
з урахуванням попередніх років.
Балансова належність електромереж та
установок Споживача: КТП 5102 і КЛ
10кВ та межа відповідальності за стан та
обслуговування
електромереж
та
установок на кабельних наконечниках в
РУ
10кВ
ТП-1996
обумовлені
територіальним
розташуванням
Замовника.
Постачальник повинен дотримуватися
затверджених Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
показників якості електропостачання,
комерційної якості електричної енергії.
Якість електричної енергії повинна
характеризуватися
фізичними
параметрами поставленої споживачу
електричної енергії та їх відповідністю
встановленому стандарту, що дасть змогу
Замовнику бути впевненим в якості
товару.
Відповідно до підпункту 10 пункту 1
глави 1 розділу ІІ Порядку реєстрації
випуску акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу акціонерного
товариства, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі - НКЦПФР) від
21.06.2018 №426, для реєстрації випуску
акцій при збільшенні статутного капіталу
товариство, серед іншого, подає до
НКЦПФР документ, що підтверджує
визначення ринкової вартості акцій
відповідно до вимог статті 8 Закону
України "Про акціонерні товариства".

Очікувана загальна вартість закупівлі обумовлена
статистичними
даними про середньомісячне
використання ПММ та визначені в проекті Договору
про закупівлю (Додаток 5 до тендерної документації).
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі ПММ
здійснено відповідно п.2.7 формули №16 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 від потенційних
постачальників:
ТОВ «ЙЕ Енергія»
ТОВ «Київоблгаз Збут»
ТОВ «Енерджі Трейд Груп»
ТОВ «Волиньелектрозбуд»
діючих цін на електроенергію за формулою:
ОВ=(ДЦІ1+ ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4
Так, використавши дані комерційних пропозицій,
визначена таким способом очікувана вартість
закупівлі, яка склала 550 000,00 грн.
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 п’яти
джерел цінової інформації.
Назва фірми
ТОВ "Північно-Східна
консалтингова група"
ТОВ "Консалтингова компанія
"УВЕКОН"
ТОВ "БДО Консалтинг"

Вартість
пропозиції,
грн. з ПДВ
300 000,00
300 000,00
700 000,00

ТОВ "Ернст енд Янг"
ТОВ "КПМГ-Україна"
Середня вартість

6 500 000,00
11 228 000,00
3 805 600,00

Шляхом застосування формули (15)
ОВ=(ДЦІ1+ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4+ДЦІ5)/5,
визначено очікувану вартість закупівлі, яка становить
3 805 600,00 грн з урахуванням ПДВ.

