
ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг по здійсненню цілодобового пропускного режиму та 

охороні об'єктів Верховної Ради України, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, 

адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 79710000-4 Охоронні послуги Послуги по 

здійсненню цілодобового пропускного режиму та охороні об'єктів Верховної Ради України. 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2022-02-03-006760-c. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 083 989,20 грн. з ПДВ. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  
 

Розмір бюджетного призначення: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  
Відкриті торги проводяться з метою забезпечення режиму допуску на прилеглі території адміністративних 

будинків та їх охорони. Строк надання послуг: березень-грудень 2022 року. 

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу послуг по здійсненню цілодобового пропускного режиму та 

охороні об'єктів Верховної Ради України визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні 

характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури 

закупівлі. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Розділ І. Загальні вимоги щодо надання послуг 

1. Відповідність охоронців вимогам ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених  

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960. 

2. Не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію та забезпечувати її використання 

зобов’язаними особами лише в межах надання послуг за Договором. Використання конфіденційної інформації 

іншим чином без письмової згоди Розпорядника інформації  забороняється. 

3. Здійснювати на об'єкті пропускний режим, контролювати ввезення та вивезення (внесення та винесення) 

матеріальних цінностей на територію та з території об'єкта, що охороняється, по перепусткам встановленої 
форми. Після закінчення робочого дня на підприємстві «Охорона» повинна пересвідчитись у тому, що всі 

відвідувачі, пропущені через контрольно-пропускний пункт за разовими перепустками, залишили територію 

об'єкта, що охороняється (нежитловий будинок (приміщення), Київ, вул. Лютеранська, 28а  

4. Здійснювати цілодобову охорону матеріальних цінностей, прийнятих під охорону. Допускати осіб на об'єкти, 

що охороняються лише за наявності посвідчень, перепусток, тимчасових перепусток відповідного зразка. 

5. Приймати під охорону опечатані (опломбовані) об'єкти, приміщення (нежитловий будинок (приміщення), 

Київ, вул. Лютеранська, 28а  

6. Здійснювати цілодобово пропускний режим, щодо в'їзду транспортних засобів на стоянки по вул. Банкова, 6-

8, Садова, 3-а, згідно списку з переліком державних номерних знаків автотранспорту, який надається 

працівникам охорони. 

7. Забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на постах силами працівників охорони під 
час несення ними служби, а у випадку виявлення на об'єктах, що охороняються, пожежі або спрацювання 

охоронно-пожежної сигналізації, негайно повідомити про це пожежну частину, вжити необхідні заходи по 

ліквідації пожежі. 

8. Виконавець повинен забезпечити високу культуру праці для підтримання чистоти під час надання послуг на 

території та в адміністративних будинках під час надання послуг. Працівники Виконавця не повинні мати 

судимості. 

9. Забезпечувати працівників охорони формою, технічними засобами та засобами безпеки за кошти Виконавця. 

10. Співпрацювати з диспетчерською службою Замовника в питаннях контролю чергування постів та пропуску 

автотранспорту. Тел.:__________ 



11. Перед початком робіт потрібно надати списки працівників Виконавця з паспортними даними для перевірки 

комендатурою охорони Верховної Ради України. 

Розділ ІІ. Технічні, кількісні та якісні вимоги 

Перелік послуг по здійсненню цілодобового пропускного режиму та охороні об’єктів 
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КПП №1 нежитловий 

будинок (приміщення), 

м. Київ, вул. 

Лютеранська, 28а 

1 Фізична 9-

9 

9-9 9-9 9-9 9-9 Без вихідних 

2 

КПП №2 

адміністративний 

будинок, м. Київ, вул. 

Банкова, 6-8 

2 Фізична 9-

9 

9-9 9-9 9-9 9-9 Без вихідних 

3 

КПП №3 

адміністративний 

будинок, м. Київ,            

вул. Садова, 3а 

3 Фізична 9-

9 

9-9 9-9 9-9 9-9 Без вихідних 

4 

КПП №4 

адміністративний 

будинок, м. Київ,           

вул. Садова, 3а  

4 Фізична 9-

9 

9-9 9-9 9-9 9-9 Без вихідних 

 


