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

Найменування
предмету закупівлі із
зазначенням коду
ЄЗС

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик предмета
закупівлі

очікуваної вартості предмета закупівлі
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:

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

Відкриті
Торги
4 545 000 грн.

UA-2021-1013-006756-b

Предмет закупівлі та його технічні
та
якісні
характеристики
обумовлені параметрами якості
електричної енергії в точках
приєднання
споживачів
у
нормальних умовах експлуатації,
що
мають
відповідати
ОВ = (ДЦІ1 + ДЦІ2 + ДЦІ3 + ДЦІ4) / 4, де:
параметрам, визначеним у ДСТУ
ДЦІі
–
значення
цін з джерел цінової інформації;
EN 50160:2014 “Характеристики
напруги електропостачання в Дані:
ДЦІ1 = 2,79393 грн/кВт*г
електричних мережах загальної
ДЦІ2 = 2,61666 грн/кВт*г
призначеності”.
ДЦІ3 = 2,74393 грн/кВт*г
ДЦІ4 = 2,66666 грн/кВт*г
Стандартна номінальна напруга
Середня варт. = 2,70529 грн/кВт*г
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;

Прогнозне споживання активної
енергії становить 1 400 000 кВт*г.

електричної

Розрахована очікувана вартість закупівлі з
постачання
активної
електричної
енергії:
1 400 000 кВт*г * 2,70529 грн. = 3 787 406,00грн.
без ПДВ, та
4 544 887,20 грн. з ПДВ.
Очікувана
вартість
закупівлі
становить:
4 545 000,00 грн. з ПДВ.

Програмне
забезпечення
“Система аудиту дій
користувачів”
(відповідно до ЄЗС ДК
021:2015: 48210000-3)

Активне мережеве
обладнання
(відповідно до ЄЗС ДК
021:2015: 32410000-0)

Відкриті торги

UA-2021-1013-010697-b

6 632 874 грн.

Відкриті торги
UA-2021-10-13008523-b

575 800 грн.

Програмне забезпечення «Система
аудиту дій користувачів» необхідне із
зазначеними
технічними
характеристиками, оскільки лише у
такій
відповідності
буде
забезпечувати
виконання
необхідного функціоналу, який у
свою чергу забезпечує виконання
співробітниками НАК «Нафтогаз
України» своїх посадових обов’язків,
у розрізі проведення заходів щодо
протидії витоку інформації у
відповідності
до
внутрішніх
документів Компанії та пов’язаних із
дотриманням
міжнародного
стандарту з інформаційної безпеки
ISO 27001, за яким сертифікована
Компанія.
Предмет закупівлі та його
технічні,
якісні
та
кількісні
характеристики
обумовлені
розширенням локальної мережі
передавання даних Компанії, що
потребує додаткового мережевого
обладнання.
Департаментом інформаційних
технологій
було
знайдено
оптимальні
моделі
активного
мережевого
обладнання,
що
підходять для роботи у нашій
Компанії.
З
метою
забезпечення
безперервності,
надійності,
швидкості та безпеки виконання усіх
бізнес-процесів
Компанії,
найближчим
часом
необхідно
провести закупівлю відповідного
обладнання з передбаченими у

Очікувана вартість програмного забезпечення
«Система аудиту дій користувачів» була сформована
відповідно до п.2.6 Регламенту проведення
закупівель НАК «Нафтогаз України», а саме шляхом
визначення середнього арифметичного значення
ціни з не менш як чотирьох джерел цінової
інформації.
(15) ОВ= (ДЦІ1 + ДЦІ2 +ДЦІ3 +ДЦІ4)/4
Тобто було проведено аналіз ринку програмного
забезпечення, та вирахувано відповідне значення
очікуваної вартості.
ОВ=(6 614 568+ 6 712 200 + 6 952 776 + 6 590 160)/4 = 6
632 874,00 грн.

Враховуючи що Компанія раніше не закупала таке
активне мережеве обладнання у нас не має можливості
використовувати ціни раніше укладених Договорів.
Моніторинг сайту Прозорро також не виявив договорів
на постачання такого активного мережевого
обладнання, тому для оцінки очікуваної вартості будемо
використовувати комерційні пропозиції (не менше
чотирьох),
що
надійшли
в
Компанію
від
постачальників.
Вартість пропозиції,
Назва фірми
грн. з ПДВ
ТОВ
548 538,00
«СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА»
ТОВ НВП «ІНФОТЕХ557 100,00
СЕРВІС ЛТД»
ТОВ «ВАН КЛАУД»
549 600,00
ТОВ «ВІННКОМ УКРАЇНА»
648 179,00
Середня вартість
575 854,25

технічній специфікації вимогами до
Шляхом
застосування
формули
(15)
неї.
ОВ=(ДЦІ1+ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4 розрахуємо очікувану
вартість (ОВ) враховуючі комерційні пропозиції:
ОВ обладнання = (548 538,00 + 557 100,00 + 549
600,00 + 648 179,00)/4=
575 854,25грн.
Враховуючи надані комерційні пропозиції вважаємо
що очікувана вартість активного мережевого
обладнання складе не більше 575 800,00 грн з ПДВ.

