Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості закупівлі послуг з моніторингу сигналів тривоги,
що надходять з пристроїв охоронної сигналізації у ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС в Київській
області (філія ГСЦ МВС)
О бгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета з а к у п і в л і _____
Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що
Назва предмета закупівлі
та очікувана вартість
надходять з пристроїв охоронної сигналізації у
територіальних сервісних центрах РСЦ ГСЦ МВС в
Київській області (філія ГСЦ М ВС) код за ДК 021:2015 79710000-4 — Охоронні послуги.
Очікувана вартість: 201 600 (двісті одна тисяча
шістсот) гривень 00 копійок з ПДВ._________
Відповідно
до
положень
постанови
Кабінету
Обґрунтування технічних
М
іністрів
України
від
21.11.2018
№
975
«Про
затвердження
та якісних характеристик
категорій об ’єктів держ авної форми власності та сфер
предмета закупівлі
держ авного регулювання, які підлягаю ть охороні органами
поліції охорони на договірних засадах» о б ’єкти, де
розміщ ую ться
органи
держ авної
влади і
(за
позиціями/зверненнями керівництва), підлягають охороні
органами поліції охорони на договірних засадах.
У приміщ еннях територіальних сервісних Центрів
Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській
області (філія ГС Ц М ВС) здійсню ється зберігання та |видача
спеціальної бланкової
продукції та номерних знаків для
транспортних засобів.
Одним із основних видів діяльності Управління
поліції охорони в Київській області (далі — УПО в Київській
області) є охорона о б ’єктів права держ авної власності у
випадках та порядку, визначених законом. УПО в Київській
області здійсню є послуги з охорони, що надаються на
договірних засадах у порядку, встановленому законодавчими,
підзаконними актами, а також нормативними актами МВС,
організаційно-розпорядчими актами Н аціональної поліції та
Д епартаменту поліції охорони.
У свою чергу, згідно з Законом України «Про
Н аціональну поліцію», П олож енням про УПО в Київській
області, поліція охорони є єдиним суб ’єктом охоронної
діяльності, працівники якої, в тому числі працівники УПО в
Київській області, відповідно до нормативних актів МВС,
організаційно-розпорядчих актів Н аціональної поліції та
Д епартаменту поліції охорони, забезпечую ться та мають право
на застосування вогнепальної зброї. Крім того, УПО в
К иївській області є професійною спеціалізованою охоронною
організацією ,
що
має
значний
матеріально-технічний
потенціал: пункти централізованого спостереження, сучасні
засоби зв ’язку, парк спецавтомобілів, а особовий складіУІ 10 в
К иївській області забезпечений спеціальними засобами
активної оборони, що дозволяє оперативно реагувати на
протиправні
посягання,
а
у
випадку
необхідності
застосовувати засоби оборони, адекватні усім можливим
засобам посягання.
Враховуючи викладене, наявні підстави застосування
переговорної процедури закупівлі відповідно до підпункту

другого частини другої статті 40 Закону України, а саме відсутності конкуренції (у тому числі з технічних при1іин) на
відповідному ринку, внаслідок чого договір про зак упівлю
може бути укладено лише з одним постачальник зм, за
відсутності при цьому альтернативи.
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Обґрунтування очікуваної
вартості предмета
закупівлі, розміру
бюджетного призначення

Для розрахунку очікуваної вартості пос луг 3
моніторингу сигналів тривоги, що надходять з при строїв
охоронної' сигналізації у територіальних сер вісних
центрах РСЦ ГСЦ МВС в Київській області (філі і ГСЦ
М ВС)
використовувались
інформація
про
ціни
також
попередніх.
власних
закупівель,
а
аналогічних/ідентичних закупівель минулих період в, про
які міститься
інформація в електронній с истемі
закупівель «Ргогопо» з урахуванням індексу інфляц ії.
201 600 (двісті одна тисяча ш істсот) гривень 00 ког (ІЙ О К 3

пдв.

