ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016
№ 710 “Про ефективне використання бюджетних коштів”)
1. Предмет закупівлі: Послуги з забезпечення людськими ресурсами
(телефоніст, столяр, електрик, сантехнік (ДК 021:2015 “79620000-6 Послуги із
забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим”).
2. Вид процедури: відкриті торги.
3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-05-26-002775-c.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі:
Послуги надаються в адмінбудинку розташованому в м. Київ, вул. Бориса
Грінченка, 3, на 4,5 поверхах загальною площею 1039,5 м2.
Опалювальна площа 1039,5 м2, 12 санвузлів, централізована система
водопостачання та водовідведення.
Дозволена потужність об’єкту 95 кВт, електрощитова на будівлю, на
поверхах розташовані розподільні щити, кожний кабінет облаштований
розетками та вимикачами.
Телефонна підстанція LDK- 300: вхідні лінії 50 абонентських номерів,
вихідні лінії 300 абонентських номерів, 15 номерів по десятці.
Вимоги до надання послуги з технічного обслуговування та утримання
внутрішніх мереж електропостачання, послуги електрика, столяра,
телефонного майстра, сантехніка:
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Для надання Послуг Виконавець використовує необхідні витратні
матеріали, які за погодженням з Замовником включає до Акту. Вартість
витратних матеріалів для надання послуг включається до загальновиробничих та
адміністративних витрат і не повинна перевищувати 20% від загальної вартості
послуги.
Перелік Послуг, які повинні надаватися працівником Учасника та вимоги
щодо їх надання:
Обслуговування та поточний ремонт внутрішніх будинкових мереж
водопроводу і каналізації (усунення протікання у трубопроводах, приладах;
розбирання, ремонт та збирання окремих внутрішніх ділянок трубопроводів;
ремонт і заміна кранів, змішувачів, зворотних клапанів, тощо; заміна
умивальників, унітазів та змивних бачків; ремонт та регулювання змивних
приборів укріплення унітазів, умивальників та ущільнення у місцях приєднання

до них труб; заміна гумових манжетів; заміна сифонів; усунення засмічень в
будинкових каналізаційних трубах та санітарно-технічних приладах), тощо.
Обслуговування і дрібний ремонт меблів, столярних виробів, замків, тощо
(проведення огляду меблів, столярних виробів, замків, вікон, дверей; обладнання
службових приміщень замками та ручками; усунення несправностей меблів та
столярних виробів, замків та іншого обладнання; заміна та ремонт дверних замків,
ручок, меблів та столярних виробів).
Обслуговування та підтримання у справному стані, пристроїв та
електроустаткування. Здійснення монтажу нових електричних мереж, заміна
несправних та встановлення нових електроприладів.
Забезпечення підтримки справного стану, безаварійної і надійної роботи
обслуговуваних АТС і телефонної мережі. Адміністрування телефонної станції та
мережі. Перепрограмування, демонтаж, розширення АТС і телефонної мережі.
Підтримка працездатності АТС, телефонів, їх настройка. Консультації по
експлуатації системи зв'язку, навчання навичкам роботи.
Вимоги до кваліфікації персоналу, який залучатиметься Учасником для
надання послуги.
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5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX,
кошторису КРАІЛ на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 0418010
«Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» з
урахуванням середньої ринкової вартості послуг з забезпечення людськими
ресурсами (телефоніст, столяр, електрик, сантехнік).
6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:
Розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі середньо ринкової вартості
з аналогічних послуг включаючи вартість витратних матеріалів у розмірі 20% від
очікуваної вартості закупівлі. Очікувана вартість закупівлі 376 000,00грн.,
(з урахуванням ПДВ).

