
28.01.2021 р. 

Інформація щодо процедур закупівель 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

Найменування 
предмета 
закупівлі із 
зазначенням 
коду ЄЗС 

Вид та 
ідентифікатор 
процедури 
закупівлі 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Обґрунтування Найменування 
предмета 
закупівлі із 
зазначенням 
коду ЄЗС 

Вид та 
ідентифікатор 
процедури 
закупівлі 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

технічних та якісних 
характеристик предмета 
закупівлі 

очікуваної вартості предмета 
закупівлі 

Офісний папір 
(код за 
ДК021:2015-
30190000-7 
Офісне 

устаткування та 
приладдя 
різне) 

Відкриті торги 

ІІА-2021-01-28-
006620-с 

2 752 200,00 
грн. 

Якісні та технічні 
характеристики паперу 
визначені з урахуванням 
реальних потреб та 
досягнення оптимальних 
показників друку 
матеріалів ЗНО. 

3 урахуванням вимог наказу 
Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 
12.02.2020 № 275 «Про 
затвердження примірної 
методики визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі», 
ціна товару визначена 
відповідно до закупівельної ціни 
минулих періодів з урахуванням 
реальної потреби та наявних 
коштів на 2021 рік. Крім того, під 
час визначення ціни 
товару безпосередньо 
враховувалися ціни на 
реальному ринку під впливом 
співвідношення попиту і 
пропозиції. 



28.01.2021 р. 

Інформація щодо процедур закупівель 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

Обґрунтування 
Найменування Вид та Розмір бюджетного 
предмету закупівлі із ідентифікатор призначення технічних та 
зазначенням коду процедури (очікувана вартість якісних очікуваної вартості 
ЄЗС закупівлі предмета закупівлі) характеристик 

предмета закупівлі 
предмета закупівлі 

Відповідно до 
вимог Постанови 

Лот 1 - Послуги з КМУ від 21 

охорони об'єктів Лот листопада 2018 р. 

2 - Спостереження та № 975 «Про 

обслуговування затвердження 

сигналізації на об'єкті категорій об'єктів 

Замовника (Київська державної форми 

обл., м. Бровари, вул. власності та сфер 

Незалежності, 14 Б) 
Лот 3 -
Спостереження за 
станом засобів 
сигналізації, що 
встановлені на 
об'єкті Замовника та 

Переговорна 
процедура 

ІІА-2021-01-
28-005711-с 

4 820 421,00грн. 

державного 
регулювання, які 
підлягають охороні 
органами поліції 
охорони на 
договірних 
засадах», 

Очікувану вартість 
предмета закупівлі 
визначено з урахуванням 
щомісячної вартості 
послуг. 

їх технічне Український центр 

обслуговування (м. оцінювання якості 

Харків, пл. Свободи, освіти відноситься 

6) до категорії 
об'єктів, що 

(код за ДК021:2015 - підлягають 
79710000-4 Охоронні обов'язковій 
послуги) охороні органами 

поліції охорони на 
договірних засадах. 


