Додаток
до службової записки
від 23.03.2021 № 05-11/51
І. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі
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 з технічного обслуговування мікроавтобуса
FORD Transit Minibus (50112200-5 Послуги з технічного обслуговування автомобілів)».
3.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-17-001898-b

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з
технічного обслуговування мікроавтобуса FORD Transit Minibus (30000 км або 1 раз на рік) (далі –
Послуги) повинні відповідати вимогам Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту
колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від
28.11.14 р. №615, порядку їх проведення, визначеному Положенням про технічне обслуговування і ремонт
дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим наказом Міністерства
транспорту України № 102 від 30.03.1998 р. та інструкції заводу - виробника мікроавтобуса FORD
Transit Minibus.
Обсяг Послуг складається з:
•
Кількості витрачених людино-годин.
•
Обсягу складових частин (систем) та матеріалів, які необхідно замінити або використати при
наданні Послуг.
Обсяг послуг при виконанні певної операції визначається згідно нормативного часу на виконання
Послуги.
Обсяг і якість надання Послуг у відповідності до Договору.
Гарантійні вимоги: Виконавець надає гарантію на надані послуги, а також на встановлені запасні
частини згідно «Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних
засобів» затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014 року №
615, вимогам з технічного обслуговування заводу-виробника мікроавтобуса FORD Transit Minibus за
умови дотримання Замовником рекомендацій по експлуатації автомобіля в період гарантійного строку.
Розподіл автотранспорту
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1
року випуску)
Вимоги до СТО:
• Станція технічного обслуговування (далі - СТО), де будуть надаватися послуги з технічного
обслуговування мікроавтобуса FORD Transit Minibus, повинна мати відповідну організаційну структуру
(приймальний відділ, відділ запчастин, особу відповідальну за якість наданих послуг) та знаходитись у
Києві чи Київській області.
• СТО повинно мати офіційний доступ до інформаційної бази даних та технічної документації
заводу-виробника транспортного засобу FORD Transit Minibus.
• Працівники приймального відділу повинні мати сертифіковані індивідуальні (іменні) електронні
ключі доступу до єдиної інформаційної системи заводу виробника транспортного засобу FORD Transit
Minibus.
• Для підтвердження можливості виконання технічних вимог Замовника Учасник повинен надати
копію
дилерського
договору
з
офіційним
дистриб'ютором
компанії
FORD
в
Україні та дилерське свідоцтво на право гарантійного та сервісного обслуговування.
• СТО повинна здійснювати усі без виключення види діагностики, технічного обслуговування і
ремонту автомобіля Замовника, відповідно до вимог заводу виробника FORD Transit Minibus, технологій
та актуальних інструкцій щодо експлуатації мікроавтобуса FORD Transit Minibus.
• СТО обов'язково повинна мати наступне обладнання:

- обладнання для діагностики, зчитування та програмування електронних систем мікроавтобуса
FORD Transit Minibus. Дане обладнання має бути сертифіковане виробником мікроавтобуса FORD
Transit Minibus, з онлайн підтримкою та актуальними оновленнями;
-обладнання для діагностики та ремонту паливної системи;
-обладнання для діагностики і ремонту гальмівних систем, та допоміжних систем;
-обладнання для ремонту та чистки дизельних паливних систем;
-обладнання для проведення шино-монтажних робіт;
-обладнання для ремонту та заправки кондиціонерів;
-обладнання для перевірки електрообладнання;
-професійний та спеціалізований інструмент для ремонту та обслуговування транспортних засобів
Замовника;
• СТО обов’язково повинна мати можливість проводити наступні види ремонтів та ТО ТЗ
Замовника:
-Діагностика і ремонт гальмівних систем та допоміжних систем;
-Діагностика і заміна вузлів та деталей паливних систем;
-Чистка дизельних паливних систем;
-Капітальний та поточний ремонт двигунів;
-Ремонт трансмісії і ходової частини;
-Кермового механізму;
-Комплекс шино-монтажних робіт та балансування коліс.
5.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 10 700,00 грн. з ПДВ.
6.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Застосований метод: Розрахунок очікуваної вартості послуг методом порівняння ринкових цін.
Очікувана вартість закупівлі розрахована шляхом виведення середньо- арифметичної вартості
послуг, на підставі наданих калькуляцій та комерційних пропозицій двох суб’єктів господарювання у
даній сфері, що додаються (у м. Київ знаходяться 2 дилерських СТО, що обслуговують FORD Transit
Minibus), а саме:
-

ТОВ «Віннер автомотів» - 11077,06 грн. (в т.ч. ПДВ);
ТОВ «Віді-край моторз» - 10426,63 грн. (в т.ч. ПДВ);

Очікувана вартість = (11077,06 + 10426,63)/2 = 10751,85 (грн.)

ІІ. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі
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 телефонного зв'язку та передачі даних
(64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних)».
3.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-22-011118-c.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
1. Телекомунікаційні послуги з надання телефонного зв’язку на 2021 рік.
№
з/п

Адреса
підключення

Телефонні
Вид
Тарифний
номери
план
(кількість)
м. Київ,
(044)
основний
основний
вул. Лаврська, 9 2803071
4
(044)
2808137
м. Київ,
(044)
паралельний
вул. Лаврська, 9 2808137
м. Київ,
4066300основний
вул. Лаврська, 9, 4066419
корпус 8
(50+70=120)

1.

2.
3.

Похвилинний
облік
так/ні
так

Примітки

так
Послуги
цифрової
телефонії
(ISDN PRI)

2. Телекомунікаційні послуги з проводового радіомовлення на 2021 рік.
№
з/п
1.

Адреса

Кількість радіоточок

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус
8

5

Примітки

Підключити АТС цифровим оптичним каналом передачі даних до телефонної мережі загального
користування м. Києва та до послуг міжміського і міжнародного зв’язку.
Надати безоплатний доступ до служб екстреного виклику: пожежної служби (101), міліції (102),
швидкої медичної допомоги (103), аварійної служби газу (104), служби допомоги (112).
Забезпечити експлуатацію цифрового оптичного каналу передачі даних і усунення пошкоджень на
мережі Оператора до точки демаркації. Усунення пошкоджень проводиться по нормативах,
встановлених діючими Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова КМУ
№ 295 від 11 квітня 2012р. надалі за текстом «Правила») за рахунок Оператора.
Застосовувати при наданні послуг Абоненту обладнання і пристрої, що мають державні сертифікати.
Надання всіх телекомунікаційних послуг Абоненту здійснюється з використанням обладнання
Оператора, підключеного за допомогою цифрових каналів передачі даних з використанням наземного
(прокладеного в телефонній каналізації) оптичного кабелю.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 107 000,00 грн. з ПДВ.
6.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Застосований метод: Розрахунок очікуваної вартості послуг на підставі закупівельних цін
попередніх закупівель (згідно тарифів ПАО «Укртелеком»).
1). Телефонний зв'язок.
- телефон з похвилинною оплатою (2 номери):
2*(94,39грн/міс.*8,5)=1 604,63 грн. з ПДВ;
- паралельний телефон:

1*52,00 грн/міс.*8,5=442,00 грн. з ПДВ;
- цифрова телефонія (ISDN PRI) (50+70 номерів) (тариф Бізнес Профі):
(4 000,00+70*30,00грн/міс.)*8,5*1,2=62 220,00 грн. з ПДВ;
- міжміські та міжнародні розмови:
4 700,00 грн/міс.*8,5=39 950,00 грн. з ПДВ;
2). Проводове мовлення (5 радіоточок):
5*64,00грн/міс*8,5=2 720,00 грн. без ПДВ
Орієнтовна загальна вартість телекомунікаційних послуг на 2021 рік складає 107 000,00 грн. з ПДВ

