Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)
Найменування
предмета
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС

«Код 79710000-4 «Охоронні послуги» Основного словника
Національного класифікатора України ДК 021:2015 «ЄДИНИЙ
ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ СЛОВНИК» (послуги з охорони публічної безпеки
і порядку на території ДУ "Миколаївський пункт тимчасового
перебування" по вулиці Європейська б. 1, селище Мартинівське
Вознесенського району Миколаївської області).

Вид та
Переговорна процедура UA-2021-03-29-005995-b
ідентифікатор
процедури
закупівлі
Очікувана
7 547 509,20 грн. з ПДВ
вартість
предмета
закупівлі
Обґрунтування
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
технічних
та
якісних
1.1. Опис предмета закупівлі:
характеристик
Послуги з охорони повинні включати:
предмета
- 6 (шість) цілодобових постів; на постах №№1-5 повинно
закупівлі
перебувати 2 охоронці, на посту №6 повинен перебувати 1
охоронець.
- охорону публічної безпеки і порядку на території ДУ
«Миколаївський пункт тимчасового перебування», розташованого
за
адресою:
Миколаївська
обл.,
Вознесенський
р.-н,
с.Мартинівське, вул. Європейська, б. 1.
Послуги повинні надаватися щоденно 24 (двадцять чотири)
години на добу. Вахтовий метод охорони забороняється.
Строк надання послуг: з 01.05.2021-31.12.2021 р.
Охорона об’єкта має здійснюватись на посту охорони,
розташування
якого
визначено
згідно
з
план-схемою
охоронюваного об’єкта, який буде затверджено при укладанні
договору.
Чергування працівника охорони на території об’єкту
здійснюється згідно з план-схемою охоронюваного об’єкта та
схемою поетажного обходу за встановленим маршрутом, що будуть
затверджені при укладанні договору.
1.2. Вимоги до надання послуг з охорони об’єкту:
1. Учасник повинен забезпечити 6 (шість) цілодобових постів
охорони, у тому числі у святкові та вихідні дні. На постах №№1-5
повинно перебувати 2 охоронці, на посту №6 повинен перебувати
1 охоронець.
2. Учасник повинен забезпечити забезпечення послуги з охорони
публічної безпеки і порядку на території об’єкта Замовника.
3. Строк надання послуг: з 01.05.2021-31.12.2021 р.
4. Час, що надається персоналу охорони для приймання їжі, не
повинен впливати на надійність охорони.

5. Працівники охорони Учасника під час надання послуг за
необхідності повинні бути забезпечені спеціальними засобами
захисту відповідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку спеціальних засобів, придбання,
зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами
охоронної діяльності» № 97 від 11.02.2013 року.
6. Працівники охорони Учасника під час надання послуг повинні бути
забезпечені форменним одягом, що має розпізнавальні знаки.
7. Для охоронників повинні бути розроблені функціональні обов’язки
щодо охорони об’єкту.
8. Учасник призначає зі складу підпорядкованого персоналу особу,
відповідальну за організацію охорони об’єкта Замовника,
визначеного укладеним договором.
9. У службовій документації поста охорони Учасник визначає за
погодженням із Замовником відомості, які негайно доповідаються
черговому персоналу Замовника.
10. Виявлення, запобігання та припинення несанкціонованих
проникнень на об'єкт охорони.
11. Виявлення, запобігання та припинення перебування осіб, яким не
надано відповідних повноважень, на об'єкті охорони.
12. Виявлення, запобігання та припинення протиправного заволодіння
майном на об'єкті охорони.
13. Виявлення, запобігання та припинення заподіянню об'єкту охорони
збитків шляхом умисного пошкодження або знищення майна,
протиправного посягання на особисту безпеку осіб, які
перебувають на території об'єкта охорони.
14. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій (обставин)
можливість здійснити посилення охорони об’єкту шляхом
залучення додатково особи, яка має право володіння вогнепальною
зброєю відповідно до законодавства.
15. Наявність практичної взаємодії в межах законодавства з органами
внутрішніх справ щодо припинення правопорушень у місцях
несення служби, запобігання розкраданню майна та затримання
правопорушників.
16. Здійснення контролю за додержанням правил пожежної безпеки.
17. При виявленні пожежі виклик пожежної команди.
18. Організація гасіння пожежі усіма засобами до приїзду пожежної
команди.
19. Особисте здавання чергування та інформувати про виявленні
недоліки з записом у журналі чергувань.
20. Контроль несення чергування штатними оперативними черговими
по телефону кожну годину в вечірній та нічний час, в вихідні дні.
21. В разі необхідності тимчасового посилення постів – виставлення
додаткових постів без збільшення ціни закупівлі.
Обґрунтування
очікуваної
вартості
предмета
закупівлі

Директор

Очікувана вартість предмету закупівлі сформована за результатами
переговорів на основі запропонованої учасником (Управління поліції
охорони в Миколаївській області) ціни 1-ї години охорони 116,69 грн.
з ПДВ.

Олександр ТЕРЕЩУК

