О бґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості закупівлі послуг ф ельд’єгерського зв ’язку
Обгрунтування технічних та якісних характерноїгик предмета закупівлі, розміру
бю джетного призначення, очікуваної вар т ості предмета закупівлі
Назва предмета закупівлі
Послуги ф ельд’єгерського зв ’язку код ДК 021:12015
та очікувана вартість
64120000-3 К ур’єрські послуги.
Очікувана
вартість:
500
(п ’ятсот)
гривень
00 копійок з ПДВ.
Обґрунтування технічних
На виконання постанови Кабінету М іністрів
та якісних характеристик
У країни від 12 лю того 2020 року № 79 «Деякі питання
предмета закупівлі
територіальних органів М іністерства внутрішніх справ»
та Структури Головного сервісного центру МВС,
затвердженої наказом М іністерства внутріш ніх справ від
24 лютого 2020 року № 171 утворений Регіональний
сервісний центр ГСЦ М ВС в Київській області (філія
ГСЦ МВС) (далі - РСЦ ГСЦ МВС). Основним завданням
РСЦ ГСЦ МВС є забезпечення державного рбліку
зареєстрованих транспортних засобів, видачі (обміну)
посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортного
засобу та ін.
З метою забезпечення безперебійної р|оботи
регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській
області (філія ГСЦ М ВС) та його структурних
підрозділів, необхідно здійснити закупівлю за предметом
послуг ф ельд’єгерського з в ’язку - код національного
класифікатора
України
ДК
021:2015
«Єдиний
закупівельний словник» - 64120000-3 К у р ’єрські послуги
на 2021 рік у Головного управління урядового
фельд ’єгерського зв ’язку Д ерж спецзв ’я зк у.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про
Держ авну служб) спеціального зв ’язку та захисту
інформації України» (далі - Закон про ДССЗЗІ) Державна
служба спеціального зв ’язку та захисту інформації
У країни є державним органом, на який покладено
забезпечення функціонування і розвитку державної
системи урядового зв ’язку, Н аціональної системи
конфіденційного І зв’язку, формування та реалізації
державної політики у сферах криптографічного та
технічного
захисту
інформації,
кібер^ахисту,
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом
України, пош тового зв ’язку спеціального призначення,
урядового
ф ельд’єгерського
зв ’язку.
Також, відповідно до положень статті 14 Закону про
ДССЗЗІ на Держ авну службу спеціального зв’язку та
захисту інформації України відповідно до визначених
завдань покладгіються такі обов’язки, як державне
регулю вання у сфері пош тового зв’язку спеціального
призначення, урядового ф ельд’єгерського зв’язку та
державне
регулю вання
у
сфері
урядового
ф ельд’єгерського
зв ’язку
І
ПОШТОВОГО
зв я з к у
спеціального призначення.______________________ '_________

І

Обґрунтування очікуваної
вартості предмета
закупівлі, розміру
бюджетного призначення

Основними завданнями Головного управління та
підрозділів
урядового
ф ельд’єгерського
зв ’язку
Держ авної служби спеціального з в ’язку та захисту
інформації України є:
- організація, забезпечення і доставка кореспонденції,
офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти
П резидента України, Голови Верховної Ради України,
П рем ’єр-міністра У країни, державних органів, органів
місцевого
самоврядування,
органів
військового
управління відповідно до переліків, затверджених
Кабінетом М іністрів України;
- організація і забезпечення урядовим ф ельд’єгерським
зв ’язком державних органів, органів
місцевого
самоврядування, які не входять до
переліків,
затверджених Кабінетом М іністрів України, на
договірних засадах;
- проведення заходів з
охорони
кореспонденції,
офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти, що
доставляється.
Для забезпечення виконання покладених завдань
Головне
управління
та
підрозділи
урядового
ф ельд’єгерського зв’язку Д ерж авної служби спеціального
зв ’язку та захисту інформації України мають право:
1)
перевозити
залізничним,
авіаційним,
автомобільним, морським і річковим транспортом
кореспонденцію,
офіційну
кореспонденцію
та
дипломатичну пошту;
2) користуватися правом позачергового придбання
проїзних
документів
на
всі
види
транспорту,
позачергового розміщ ення на всіх видах транспорту,
позачергового розміщ ення в готелях за посвідченням про
відрядження;
3) використовувати автомобілі без нанесення
розпізнавальних знаків і
написів, оснащувати їх
спеціальними звуковими та світловими сигналами,
засобами зв ’язку;
4) надавати ю ридичним особам платні послуги
відповідно до законодавства.
Враховуючи викладене, існують наявні підстави
застосування
переговорної
процедури
закупівлі
відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону, а
саме якщо роботи, товари чи послуги можуть бути
виконані, поставлені чи надані виключно певним
суб’єктом господарю вання за наявності такого випадку відсутність конкуренції з технічних причин.______________
Для розрахунку
очікуваної вартості послуг
ф ельд’єгерського зв’язку використовувались інформація
про ціни попередніх власних закупівель, а також
аналогічних/ідентичних закупівель минулих періодів, про
які міститься інформація в електронній системі
закупівель «Ргогоїто» з урахуванням індексу інфляції.
____________
500 (п ’ятсот) гривень 00 копійок з ІІД В .

