ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 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:
Київський регіональний центр оцінювання якості освіти;
юридична адреса: бульвар Незалежності, 14-Б, місто Бровари, Київська область, 07400;
фактична адреса: вулиця Міста Шалетт, 1-А, місто Київ, 02192;
код ЄДРПОУ: 334837504;
організаційно-правова форма: державна організація (установа, заклад).
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за 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): послуги з охорони приміщення Київського регіонального центру оцінювання якості
освіти за адресою: вулиця Міста Шалетт, 1-А, місто Київ (код ДК 021-2015 - 75240000-0 «Послуги
із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку»).
3. Ідентифікатор закупівлі: - UA-2021-01-19-002022-b.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до наявної
потреби, з метою забезпечення охорони громадської безпеки, охорони правопорядку, громадського
порядку та збереження майна Київського регіонального центру оцінювання якості освіти за
адресою: вулиця Міста Шалетт, 1-А, місто Київ, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів
України від 21.11.2018 № 975 «Про затвердження категорій об’єктів державної форми власності та
сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних
засадах».
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 749 722,40 грн, з ПДВ.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: з урахуванням вимог наказу
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275
«Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»,
розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі погодженої вартості однієї
години послуг з охорони та кількості годин охорони в 2021 році.
7. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі.
8. Підстава: відсутність конкуренції з технічних причин.
9. Обґрунтування застосування переговорної процедури:
Український центр оцінювання якості освіти, регіональні центри оцінювання якості освіти, їх
об’єкти, а також пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пункти обробки та
пункти перевірки, віднесені до «Категорії об’єктів державної форми власності та сфер державного
регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах», затверджені
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 975, відповідно до якої у
разі відповідності категоріям, затвердженим цією постановою, такі об’єкти охороняються органами
поліції охорони на договірних засадах у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на
утримання таких установ (організацій). Враховуючи те, що п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про
публічні закупівлі» передбачено проведення переговорної процедури закупівлі у випадку якщо
послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання за відсутність
конкуренції з технічних причин, договір про закупівлю може бути укладено лише з одним
постачальником. Відповідно до п.5 Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції
охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об’єктів, затверджену наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 577, територія обслуговування управлінь і відділів
поліції охорони - територія регіону або поселенського утворення (району, населеного пункту,
району міста) в межах адміністративного кордону, де підпорядковані наряди поліції охорони
виконують завдання з фізичної охорони об’єктів. Оскільки послуги з охорони у місті Києві можуть
бути надані виключно Управлінням поліції охорони в м. Києві за відсутності конкуренції з
технічних причин, закупівлю послуг із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та
громадського порядку (охорону офісу) код ДК 021-2015 - 75240000-0, необхідно провести із
застосуванням переговорної процедури закупівлі в Управління поліції охорони в м. Києві.

