
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
Послуги з охорони об'єктів та особистої охорони

Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за 
результатами переговорної процедури закупівль в системі Ргогогго: 'с ^ А £  "  " С //З ?  З

Інформація щодо очікуванної вартості
Назва критерію Опис критерію Обгрунтування

Очікуванна вартість, 
розмір бюджетного 
призначення (сума 

всього, грн.)

4 735 169,00 грн.

35,887717*131944 = 4 735 169,00 грн.
Розрахунок очікуваної вартості послуги з охорони об’єктів та особистої охорони виконано методом порівняння

ринкових цін.
Розрахункова ціна за 1 люд. год. становить 35,887717 грн./люд. год.

Орієнтовна кількість людино-годин на період з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р:
131 944 люд. год./рік розраховано згідно дислокації об’єктів

Інформація про предмет закупівлі

№
з/
п

Назва
номен

клатурної
позиції

Очікуванна вартість 
номенклатурної позиції

Опис критерію

грн. обгрунтування технічні характеристики об грунту 
вання

Якісні
характе
ристики

обґрунту
вання

1 2 3 4 5 6 7 8



1 Послу Лі 3 4 735 35,887717*13194 Охоронні послуги надаються відповідно до чинного законодавств^ України. Послуги Якісні Відповід
охорони 169,00 4 = 4 735 169,00 Послуги з фізичної охорони повинні складатися з комплексу охоронних повинні характе но до

об'єктів та грн. грн. заходів, спрямованих на забезпечення безперебійної роботи об’єкта і надавати ристики вимог
особистої Розрахунок збереження його матеріальних цінностей. сь предмет Закону
охорони очікуваної До основних функцій фізичної охорони належать: Учаснико У України

вартості послуги 5.1.1. Здійснювати охорону майна ЗАМОВНИКА та підтримання громадського м закупів «Про
з охорони порядку на об’єктах охорони у відповідності до умов цього Договору. відповідн лі охорони
об’єктів та 5.1.2. Забезпечити, у межах наданих повноважень, охорону та підтримання одо повинні У
особистої громадського порядку на об'єктах із зберіганням на ньому товарно- вимог відпові діяльніст
охорони матеріальних цінностей ЗАМОВНИКА від розкрадання, пошкодження чи Закону дати ь» від
виконано знищення, шляхом: України технічн 22.03.201
методом - контролю за цілісністю об'єктів та схоронністю майна, що на них зберігається; «Про им 2 року №
порівняння - припинення шляхом здійснення заходів оперативного реагування на охоронну умовам 4616-VI
ринкових цін. безпосередні правопорушення проти майна та працівників ЗАМОВНИКА на діяльніст та (зі
Розрахункова об'єктах, порушення режиму роботи об'єктів охорони; ь» від стандар змінами),
ціна за 1 люд. - забезпечення недоторканності місця вчинення протиправних дій на 22.03.201 там, У
год. становить Об'єкті ЗАМОВНИКА до прибуття представників правоохоронних органів; 2 р. передба відповід
35,887717 - за вимогою ЗАМОВНИКА змінити постового ОХОРОНИ (у випадку №4616- ченим ності до
грн./люд. год. з’явлення його на службу у нетверезому вигляді та/або з порушенням VI (зі законод постанов
Орієнтовна встановленої форми одягу, а також в інших випадках на обґрунтовані вимоги змінами), авством и
кількість Замовника). постанов України Кабінету
людино-годин на 5.1.3. Забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на и Міністрі
період 3 постах силами постових ОХОРОНИ під час несення ними служби, а у випадку Кабінету в
01.01.2023 р. по виявлення на об'єктах пожежі негайно повідомити про це пожежну частину, Міністрів України
31.12.2023 р: вжити можливих заходів по ліквідації пожежі. України «Про
131 944 люд. 5.1.4. Приймати під охорону приміщення, вказані у дислокації. «Про затвердж
год./рік 5.1.5. Забезпечувати конфіденційність щодо відомостей про здійсненням затвердж ення
розраховано заходів охорони та не розголошувати стороннім особам відомості про режим, ення Ліцензій
згідно дислокації умови, особливості здійснення охорони об'єктів. Ліцензій них умов
об’єктів 7.1.1. ОХОРОНА несе майнову відповідальність за збитки, що завдані майну 

ЗАМОВНИКА третіми особами внаслідок невиконання ОХОРОНОЮ своїх 
договірних зобов'язань належним чином, в межах суми прямої дійсної шкоди. 
Факти неналежного виконання ОХОРОНИ своїх зобов'язань та розмір збитків, 
що підлягає відшкодуванню ним, встановлюються у визначеному чинним 
законодавством порядку.
7 .2 .0 Х 0 Р 0 Н 0 Ю  в установленому порядку відшкодовуються збитки:
7.2.1. Заподіяні розкраданням товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів під час знаходження об'єктів під охороною, здійснене шляхом крадіжки, 
грабежу, розбійного нападу в результаті незабезпечення належної охорони.
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7.2.2. Нанесені знищеннлм або псуванням майна (в тому ч.іслі шляхом підпапу) 
сторонніми особами, внаслідок неналежного виконання ОХОРОНОЮ, взятих 
на себе за Договором зобов'язань
7.2.3. Заподіяні пожежею або внаслідок інших подій, що сталися з вини 
постових ОХОРОНИ.
7.3. Про порушення цілісності Об'єкта та заподіяні збитки (пошкодження 
майна) ОХОРОНА сповіщає ЗАМОВНИКА та в чергову частину органу 
внутрішніх справ. До прибуття представників органу внутрішніх справ або 
слідства ОХОРОНА забезпечує недоторканість місця події.
7.4.Факти крадіжки, грабежу, розбою, а також знищення або пошкодження 
майна ЗАМОВНИКА сторонніми особами, які проникли на об'єкти, що 
охороняється, або внаслідок пожежі, або за інших обставин, що допущені з 
вини ОХОРОНИ, встановлюється органами дізнання, слідства або судом.
7.5. При наявності письмової заяви ЗАМОВНИКА про заподіяні збитки 
пошкодження майна представники ОХОРОНИ, зобов'язані брати участь у 
знятті залишків товарно-матеріальних цінностей та у визначенні розміру цих 
збитків, які порівнюються з даними бухгалтерського обліку на день події. 
Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей повинно бути проведене 
терміново по прибутті представників Сторін на місце події.
7.6.Відшкодування ЗАМОВНИКУ збитків, допущених з вини ОХОРОНИ 
здійснюються за поданням ЗАМОВНИКОМ ОХОРОНІ постанови органу 
дізнання, слідства або вироку суду, який установив факт крадіжки, грабежу, 
розбою, а також знищення або пошкодження майна сторонніми особами, або 
внаслідок пожежі, чи за інших обставин, що допущені з вини ОХОРОНИ або 
на підставі акту спільної комісії.

Розмір збитків має бути підтверджений відповідними документами і 
розрахунками вартості вкрадених, знищених чи пошкоджених товарно- 
матеріальних цінностей, грошових коштів, складеними за участю ОХОРОНИ 
та звіреними з бухгалтерськими даними. До збитків, що підлягають 
відшкодуванню, включається вартість викраденого або знищеного майна, 
розмір зниження у ціні, пошкоджених товарно-матеріальних цінностей або 
витрати, пов'язані з відновленням пошкодженого майна. У випадку, якщо 
Сторони не дійдуть згоди щодо вартості пошкодженого чи знищеного майна, 
витрати спеціаліста по оцінці майна оплачують сторони порівну.
7.7. При поверненні ЗАМОВНИКУ викрадених товарно-матеріальних 
цінностей присутність уповноважених працівників ОХОРОНИ є обов'язковою. 
Вартість повернутих товарно-матеріальних цінностей вилучається із загальної 
СУМИ позову ЗАМОВНИКА до ОХОРОНИ, а раніш сплачена сума за дані 
цінності повертається ОХОРОНІ. Якщо частина повернених товарно- 
матеріальних цінностей виявиться неповноцінною, про це складається акт за
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Проректор з НПВР

участю обох Сторін і компетентних осіб для визначення відсотку придатності 
вказаних цінностей. У цьому випадку ОХОРОНА відшкодовує ЗАМОВНИКУ 
розмір уцінки.
7.8. Претензії по відшкодуванню матеріальних збитків подаються 
ЗАМОВНИКОМ і розглядаються ОХОРОНОЮ згідно з діючим
законодавством. У випадку, якщо Сторони дійдуть згоди щодо розміру збитків, 
завданих з вини Охорони шляхом спільних переговорів, то дані спори 
вирішуються шляхом добровільного відшкодування без звернення до 
правоохоронних та судових органів.________________________

и/р
Юрій ШЕВЧЕНКО


