Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікацій код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань: Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної
адміністрації. вул. Юрія Іллєнка, 40, м. Київ, 04119, 21467647
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду 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): ДК 021:2015 код 79710000-4 «Охоронні послуги» (Послуги з охорони
адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40)
3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за конкурентною або
переговорною процедурою): UA-2021-04-08-006882-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та
якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до наявної потреби, з
метою забезпечення охорони громадського порядку, безпеки та збереження майна
департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації: м.
Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40 з урахуванням вимог Закону України «Про охоронну
діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» та інших норм
чинного законодавства України (більш детально в додатку 1 «Технічне завдання» до
тендерної документації)
5. Розмір бюджетного призначення: 570 000,00 грн.
6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення
сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та
визначений у кошторисі департаменту на 2021 рік.
7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 113 900,00 грн.
8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість
визначена відповідно до абзацу 5 пункту 3 частини другої статті 40 Закону України
«Про публічні закупівлі», а саме якщо у замовника виникла нагальна потреба
здійснити закупівлю у разі оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності
замовника щодо триваючого тендера після оцінки тендерних пропозицій учасників, в
обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується.

