Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Замовник:
Найменування: Академія Державної пенітенціарної служби;
Код: за ЄДРГІОУ: 08571788;
Місцезнаходження: вул. Гонча, 34, м. Чернігів, 14000;
Інформація про предмет закупівлі:
Код послуги згідно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний
закупівельний словник», що найбільше відповідає номенклатурній позиції предмета
закупівлі: 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з контролю за станом засобів
охоронної сигналізації з підключенням на пульт централізованого спостереження)
3.1. З метою забезпечення надійної охорони приміщення Академії ДПтС необхідно
провести закупівлю послуги з контролю за станом засобів охоронної сигналізації з
підключенням на пульт централізованого спостереження.
3.2. Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
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2. Послуги повинні включати:
- охорону майна, що знаходиться
на Об’єкті, у дні і години, вказані
у дислокаціях;
- вчинення дій щодо припинення
правопорушення на Об’єкті
проти майна, фізичних осіб,
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на
Об’єкті
до
прибуття
представників Замовника;
вжиття
заходів
щодо
попередження
виникнення
конфліктних
ситуацій,
що
створюють загрозу для безпеки
Об’єкта та фізичних осіб, що
знаходяться на ньому.
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станом сигналізації встановленої
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Об’єкті;
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Учасника
(Виконавця) повинні мати право
на носіння та застосування

вогнепальної зброї, відповідно до
законодавства України;
Учасник
(Виконавець),
протягом трьох діб з моменту
укладення договору на охорону,
за власний рахунок повинен
підключити
до
власного
централізованого пульта охорони
(моніторингової
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до
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Учасник (Виконавець) повинен
мати захищені корпоративні
мережі (основну та резервну);
- Учасник (Виконавець) повинен
мати у своєму розпорядженні
власний пульт централізованого
спостереження.
Працівникам, які забезпечують
виконання послуг заборонено:
1) приймати під охорону об’єкти
(майно, приміщення), не вказані в
дислокації;
2) доручати виконання заходів
охорони та виконання інших
зобов’язань за договором іншим
особам;
3) розголошувати стороннім
особам
конфіденційну
інформацію, до якої відноситься
інформація про: пультові коди,
системи сигналізації, систему
зв’язку
і
контролю
за
здійсненням охорони та ін.
відомості пов’язані з виконанням
договору.

3. Очікувана вартість: 3000 грн. з ПДВ
4.Обгрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням
проведеного моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу
загальнодоступної інформації про ціну послуги (тобто інформації про ціни, що містяться у
мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в
електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо) з урахуванням
індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют. Очікувана вартість предмета закупівлі
складатиме: 3000 (три тисячі гривень) з ПДВ.

