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

Найменуванн
я предмету
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС

Послуги
урядового
зв’язку
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
64210000-1)

Вид та
ідентифікат
ор
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі

Технічне завдання сформовано з
урахуванням потреби
забезпечення
урядовим зв’язком керівництва НАК
«Нафтогаз України» (далі Компанії).
Послуги урядового зв’язку включають:
-послугу міського урядового зв’язку
АТС - 200 (основний телефонний
апарат);
- користування основною абонентською
Переговорна
установкою урядового зв’язку (два
процедура
номери);
22 886,64 грн.
- додаткову абонентську установку без
UA-2021-10номеронабирача,
з
ручним
12-005135-b
перемикачем.
Департаментом
інформаційних
технологій було сформоване технічне
завдання на закупівлю послуг урядового
зв’язку.
З метою забезпечення зручності та
ефективності
праці
керівництва
Компанії
при
закупівлі
послуг
урядового
зв’язку
у
технічній
специфікації передбачені такі вимоги.

очікуваної вартості предмета закупівлі
Керуючись п.2.10 Додатку 5 Регламенту
взаємодії (враховуючи обмежену конкуренцію
на ринку) послуги урядового зв’язку відповідно
до порядку забезпечення урядовим зв’язком
посадових осіб державних органів, місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій, затвердженим Указом Президента
України від 18.04.2005 №663/2005 визначено,
що забезпечення урядовим зв’язком посадових
осіб
здійснюється Державною
службою
спеціального зв’язку та захисту інформації
України, а реалізовує вирішення покладених
завдань з цього питання в м. Києві
територіальний орган – Головне управління
урядового зв’язку. Керуючись зазначеним та
враховуючи лист від Головного управління
урядового
зв’язку
державної
служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України (від 29.07.2021 №26/03-3386) вважаємо
що очікувана вартість надання Послуг урядового
зв’язку з 01.06.2021 по 31.12.2021 становитиме з
ПДВ 22 886,64 грн.

Дрібне
канцелярське
приладдя
(папір, папкиреєстратори,
скріпки, скоби
в блоках,
ручки,
маркери,
олівці, інше)
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
30190000-7)

Технічне завдання сформовано з
урахуванням звернень співробітників
НАК “Нафтогаз України” (далі –
Компанія) та вимог службових записок
структурних підрозділів Компанії.
Канцелярське приладдя має бути:
Відкриті
якісним, простим та зручним у
торги
використанні (характеристики вказані у
2 270 400 грн. технічній специфікації). З метою
UA-2021-10своєчасного
поповнення
запасів
12-001482-b
офісного устаткування та приладдя, яке
використовується в офісах Компанії для
виконання
робочих
обов’язків
працівниками, необхідно здійснити
закупівлю Товару з передбаченими у
технічній специфікації вимогами до
нього.

У зв’язку з відсутністю достатньої кількості
значень цін для здійснення розрахунку
очікуваної вартості за формулами, визначеними
пунктами 2.5 та 2.6 додатку 5 до регламенту,
очікувану вартість закупівлі будемо визначати
шляхом визначення середнього арифметичного
значення ціни з наявних цінових пропозицій.
Назва фірми
ТОВ «ВИЛАЙН
ГРУП»
ТОВ «Компанія
Укрканцторг»
ТОВ «ПРАЙМ
ОФІС»

Вартість пропозиції,
грн. з ПДВ
2 141 336,10 ₴
2 300 812,62 ₴
2 369 295,72 ₴

Шляхом застосування формули (16) ОВ= (ДЦІ1
+ … +ДЦІn)/n, де n – кількість джерел цінової
інформації, визначено очікувану вартість
закупівлі.
Враховуючи
проведений
розрахунок
вважаємо що очікувана вартість закупівлі
«Офісного устаткування та приладдя» буде не
більше 2 270 400,00 грн з ПДВ.

