ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, його категорія: Міністерство освіти і науки України;
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135; код за ЄДРПОУ – 38621185; категорія замовника – орган
державної влади.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного
лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності): послуги з організації цілодобового чергування
відповідальних чергових по міністерству, які мають допуск до державної таємниці (ДК
021:2015 79710000-4 Охоронні послуги).
3.

Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-02-09-006474-b

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб
замовника, а саме:
Відповідно до вимог Положення про порядок оповіщення міністерств, центральних
органів виконавчої влади та інших державних органів у разі настання особливого періоду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016р. № 586-012 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017р. № 822-029)
Міністерство організовує оперативне цілодобове чергування відповідно до Графіку
чергування, що відповідає наступним вимогам:
Своєчасний прийом та негайне доведення до керівного складу Міністерства та інших
визначених посадових осіб встановлених сигналів оповіщення щодо приведення
Міністерства у відповідний ступінь готовності;
Отримання, реєстрація та доведення до визначених посадових осіб контрольних та
перевірочних сигналів оповіщення;
Організацію та практичне здійснення заходів щодо оповіщення та збору працівників
Замовника за його розпорядженням;
Одержання оперативної інформації від організацій, установ і підприємств, що належать
до сфери управління Міністерства щодо надзвичайних ситуацій техногенного, природного,
соціального, воєнного характеру, та про нещасні випадки, що сталися з учасниками
освітнього процесу, і своєчасне інформування про них Міністерство;
Підтримання стійкого зв’язку з установами, організаціями, підприємствами, що
належать до сфери управління Замовника з метою обміну службовою інформацією та
одержання визначених керівним складом Замовника даних завдань, що стосуються дії цього
Договору;
Одержання інформації від Гідрометцентру про штормові попередження та інші
несприятливі події природного характеру та своєчасне доведення її до визначених
Міністерством посадових осіб;
Виконання інших окремих завдань і доручень керівного складу Міністерства,
спрямованих на підвищення рівня готовності Міністерства до функціонування в умовах
особливого періоду, загрози або виникнення надзвичайних ситуацій тощо.
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5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного
призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» за
КПКВК 2201010 «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» відповідно до
бюджетного запиту на 2021 рік.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 716 000,00 грн (сімсот шістнадцять
тисяч грн 00 коп.) з ПДВ.
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Для забезпечення зазначеної закупівлі
має бути задіяний мінімальний штат
відповідних працівників зі змінним графіком цілодобового чергування, який має
забезпечити виконання умов договору та відповідати нормам законодавства України в
кількості 4 особи, які мають допуск до державної таємниці. Мінімальна зарплата у лютому
– листопаді 2021 року запланована на рівні 36,11 грн за годину, а в грудні 2021 – 39,12 грн
за годину. В розрахунок вартості послуг враховані усі доплати та надбавки з урахуванням
законодавства в сфері оплати праці (оплата за роботу вночі, надбавки за таємність та за
додаткове навантаження, оплата роботи у святкові дні) та з урахуванням необхідних
податків та зборів. Період надання послуги – з 22 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року.
Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована з урахуванням наданих послуг в
попередніх роках
8. Процедура закупівлі:
Застосовується Переговорна процедура закупівлі, як виняток на підставі, що визначені
пунктом 1 ч. 2 статті 40 Закону, а саме: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих
торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних
пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні
характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не відрізняються від
вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.
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