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

Найменування
предмету
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС

Телекомунікацій
ні послуги з
оренди каналів
(основних)
(відповідно до
ЄЗС ДК 021:2015:
64210000-1)

Вид та
ідентифікат
ор
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Відкриті
торги
UA-2021-1105-015192-b

720 000 грн.

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі

Для забезпечення роботи офісів Компанії
(вул. Михайлівська, 12, вул. Гонти, 3А, вул.
Лєскова, 5-А, бульвар Шевченка, 23, вул.
Шолуденка, 1, та вул. Б. Хмельницького,
17/52)
інформаційним
забезпеченням,
необхідна оренда телекомунікаційних каналів,
крім того необхідно забезпечити пряме
підключення компаній, які входять до Групи
Нафтогаз
(АТ
«Укртрансгаз»,
АТ
Укргазвидобування, АТ «Укртранснафта» та
ПАТ «Укрнафта»). Для забезпечення роботи
стаціонарного
телефонного
зв’язку
(технологічна мережа та мережа загального
користування) теж необхідні спеціальні
телекомунікаційні канали.
Враховуючи наведене, Департаментом
інформаційних технологій визначено кількість
та пропускну спроможність каналів для
Компанії на 2022 рік.

очікуваної вартості предмета закупівлі
Враховуючи що Компанія раніше не закупала такої
кількості різноманітних каналів у нас не має
можливості використовувати ціни раніше укладених
Договорів. Моніторинг сайту Prozorro також не
виявив договорів на постачання зазначених каналів
(відповідно до наших точок підключення), тому для
оцінки очікуваної вартості будемо використовувати
комерційні пропозиції (не менше чотирьох), що
надійшли в Компанію від операторів. Запити
комерційних пропозицій зведено у таблицю:
Вартість пропозиції,
Назва фірми
грн. з ПДВ
ТОВ НВФ «ВОЛЗ»
690 000,00
ТОВ «ГІГАТРАНС
720 000,00
УКРАЇНА»
ТОВ «УКРКОМ»
770 400,00
ТОВ «ДАТАГРУП»
699 600,00
Середня вартість
720 000,00
Шляхом
застосування
формули
(15)
ОВ=(ДЦІ1+ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4,
визначимо очікувану вартість закупівлі:
ОВ канали = (690 000,00 + 720 000,00 + 770 400,00 +
699 600,00)/4 = 720 000,00 грн з ПДВ.

Послуги з
добровільного
страхування
транспортних
засобів
(відповідно до
ЄЗС ДК 021:2015:
66510000-8)

Відкриті
торги
1 500 000 грн.
UA-2021-1109-003622-a

Предмет закупівлі та його технічні та якісні
характеристики
відповідають
вимогам
Замовника до Страховика з метою своєчасного
отримання компенсацій в повному обсязі та
уникнення оскаржень інших учасників
дорожньо-транспортної пригоди в подальшому
на Компанію в затягуванні страхових виплат.
Також можливість ремонту автомобілів на
офіційних
дилер/дистриб’юторських
(спеціалізованих
станціях
технічного
обслуговування (СТО) марки виробника
автомобіля) на вибір Страхувальника дасть
можливість
утримувати
вищезазначені
автомобілі на гарантійній/ післягарантійній
підтримці.
Обслуговування
програмно-апаратного
супутникового протиугонного охоронного
комплексу на 2 (два) автомобілі марки
TOYOTA Land Cruiser 200 надасть доступ
отримання
інформації
по
моніторингу
місцезнаходження
автомобілів
Страхувальника, на яких встановлений даний
пристрій. При виникненні страхових випадків,
якщо Страхова компанія буде знаходитися не у
м.Києві, можлива втрата часу для виплат
страхових відшкодувань.
Можливість
Страховика
опрацьовувати
претензії (врегульовувати страхові випадки) на
всій території України, а саме забезпечити
прийняття та облік повідомлень учасників
дорожньо-транспортних пригод цілодобово за
номером багатоканальної телефонної лінії
страховика про їх учасників та обставини з
метою фіксації повідомлення і надання

Очікувана загальна вартість закупівлі визначена з
огляду на обсяг послуг, що плануються до закупівлі
та визначені в розділі 1 проекту Договору про
закупівлю (Додаток 5 до тендерної документації).
Розрахунок очікуваної вартості обумовлений
розміром діючих страхових платежів на даний час.
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі послуг
здійснено відповідно п.2.6 формули №15 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:
- АТ «СК «АРКС»,
- ПАТ «СК «Українська страхова група»,
- ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»,
- ПАТ «СК «УНІКА»
комерційних пропозицій із зазначенням діючих цін та
страхових платежів за формулою:
ОВ=(ДЦІ1+ ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4
Так, використавши дані комерційних пропозицій,
визначена таким способом очікувана вартість
закупівлі, яка склала 1 500 000,00 грн.

учасникам дорожньо-транспортних пригод
інформації про порядок урегулювання збитків
та вжиття необхідних заходів, дасть
можливість Страхувальнику не відкликати
автомобілі з відряджень, а також владнати всі
питання з економією часу.

