Додаток
до службової записки
від 23.03.2021 № 05-11/50
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний
заповідник
«Києво-Печерська
лавра»;
вул.
Лаврська,
9,
м.
Київ,
01015;
код за ЄДРПОУ — 20073260; категорія замовника — бюджетна установа.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі: Послуги охорони (фізична (79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та
особистої охорони), технічними засобами та охоронно-тривожна сигналізація приміщень (79711000-1
Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації)) Національного
заповідника «Києво-Печерська лавра», код за ДК 021:2015 – 79710000-4 «Охоронні послуги».
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-19-003808-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Забезпечення
внутрішньооб'єктного і перепускного режиму, цілодобової охорони Заповідника та спостереження за
подіями в приміщеннях та на території Заповідника, безпеки співробітників і відвідувачів, які перебувають
на території Заповідника, охорони майна Заповідника, громадського порядку, дотримання заходів
пожежної безпеки. Виконавець несе відповідальність за експлуатацію та вміння діяти цілодобово при
необхідності включення, відключення охоронно-тривожної (пожежної) сигналізації в штатному режимі
та при виникненні надзвичайної ситуації.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 151 285.98 грн. з ПДВ.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Послуги охорони поділяються на фізичну та технічну охорону.
Розрахунок очікуваної вартості :
Очікувана вартість послуг за фізичну охорону за період з 01.04.2021 по 31.12.2021 охорони складає:
•
199,74 (вартість охорони за 1 год.)*9444 (кількість год. охорони) = 1886344,56 грн. (один
мільйон вісімсот вісімдесят шість тисяч триста сорок чотири грн. 56 коп.), у тому числі ПДВ – 314 390,76
грн. (триста чотирнадцять тисяч триста дев’яносто грн. 76 коп.).
•
Очікувана вартість послуг за технічну охоронну за період охорони з 01.04.2021 по 31.12.2021
складає:
•
(2,20 (вартість охорони за 1 год.)*42006 (кількість год. охорони))+ 170548,22 (за
обслуговування установок сигналізації по корпусах, 400,00 грн. вартість 1 пристрою за 1 рік)) +1980,00 грн.
(вартість обслуговування GPRS каналу сигналізації) = 264941,42 грн. (двісті шістдесят чотири тисячі
дев’ятсот сорок одна грн. 42 коп.), у тому числі ПДВ – 44 156,90 грн. (сорок чотири тисячі сто п’ятдесят
шість грн. 90 коп.).
•
Очікувана вартість послуг з охорони на 2021 рік за період охорони з 01.04.2021 по 31.12.2021
складає:
2 151 285,98 грн. (два мільйони сто п’ятдесят одна тисяча двісті вісімдесят п’ять грн. 98 коп.) у тому
числі ПДВ – 358 547,66 грн. (триста п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот сорок сім грн. 66 коп.).
Очікувана вартість надання послуг з охорони за період з 01.04.2021 по 31.12.2021 рік складає 2 151 285,98
грн., у тому числі ПДВ - 358 547,66 грн.

