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: Охоронні послуги (ДК 021:2015 “79710000-4
Охоронні послуги” (послуги з охорони приміщень КРАІЛ).
2. Вид процедури: відкриті торги.
3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-03-30-005553-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі:
Об’єктом охорони є приміщення будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бориса
Грінченка, 3, загальною площею 1039,5 кв.м, які знаходяться на 4 та 5 поверсі
будівлі, відповідно до договору оренди.
Об’єкт знаходиться за адресою: м. Київ, Шевченківський район,
вул. Б.Грінченка, 3.
Пост охорони знаходиться в холі на вході до КРАІЛ в спеціально
облаштованому місці. Послуги з охорони мають забезпечуватися двома
цілодобовим постами в кількості двох охоронців.
Основним завданням охорони є:
- ведення цілодобового спостереження за Об'єктом, прилеглої до нього
території особисто та за допомогою системи відеоспостереження;
- забезпечення встановленого на Об'єкті контрольно-перепусткового
режиму та припинення, в межах наданих законодавством України повноважень,
порушень громадського порядку на Об'єкті;
- недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб на
територію об'єкта;
- контроль за переміщенням товарно-матеріальних цінностей на/з території
Об'єкта охорони;
- здійснення адекватного реагування при виникненні позаштатних
ситуацій;
- підтримання громадського порядку на території поста охорони;
- контроль за дотриманням заходів пожежної безпеки на Об'єкті;
- ведення службової документації;
- виконання обов’язків у відповідності до Інструкції з охорони Об’єкту;
- здійснення технічно грамотної експлуатації (застосування) приладів
охоронної та протипожежної сигналізації, мовного оповіщення, переговорних
пристроїв з ліфтами, засобів керування освітленням, турнікетів, воріт, засобів
гасіння пожежі, іншого обладнання, дотримання встановленних правил пожежної
безпеки та вимог санітарно-гігієнічних норм на постах охорони.

Вимоги до Учасника:
Учасник має мати в своєму складі:
- особу (осіб) з експлуатації та технічного обслуговування технічних
засобів охорони та сигналізації;
- групу швидкого реагування на випадок виникнення надзвичайної ситуації
на об’єкті, які знаходяться на цілодобовому чергуванні;
- службовий автомобіль;
- нагрудні відеореєстратори;
- ліхтарі;
- формений одяг кожному з охоронців, яких планується залучити до
охорони об’єкта Замовника.
Вимоги до охоронців:
- вік від 18 років, представницький зовнішній вигляд;
- знання основ законодавчої бази, володіння прийомами самооборони і
рукопашного бою;
- уміння попередити потенційну небезпеку і уникнути її, знати, як діяти в
екстремальних ситуаціях, уміти швидко реагувати, не піддаватися паніці,
аналізувати ситуацію, миттєво приймати рішення;
- спостережливість, наполегливість, здатність до тривалого збереження
високої активності, добре розвинена довготривала пам'ять на зовнішність і
поведінку людей, навколишнє оточення, наочно-образне і практичне мислення,
здібність до відтворення зорового образу за словесним описом;
- емоційно-вольова стійкість;
- наявність знань та навичок роботи з приладами охоронної та
протипожежної сигналізації, засобами для гасіння пожежі;
- медичними протипоказаннями є захворювання нервової системи і
опорно-рухового апарату, виражене зниження зору і слуху.
Черговий охоронець зобов’язаний:
- постійно перебувати на пункті перепуску Об’єкта;
- бути охайно вдягнутим, у формений одяг з емблемою Учасника, мати при
собі всі необхідні засоби активної оборони для охорони майна та Об’єкту
Замовника;
- перевіряти документи сторонніх осіб, які посвідчують особу, що прибула
до Замовника, при цьому звіряти відповідність фотографії на документі до особи,
яка його пред’являє. Не допускати на Об’єкт осіб, які знаходяться під впливом
алкоголю чи наркотичних засобів;
- пропускати працівників Замовника, за посвідченням особи, контролювати
роботу автоматизованої системи обмеження доступу до об’єкта;
- забезпечувати видачу та прийом ключів від службових приміщень
працівникам;
- здійснювати пропуск відвідувачів після отримання оформленої разової
перепустки,
- перевіряти за матеріальною перепусткою (дорожнім листком, накладною)
винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна, що саме і в якій
кількості (кількість місць) дозволено винести (внести) чи вивезти (ввезти);

- не дозволяти виносити (вносити) чи вивозити (ввозити) будь-яке майно з
території (на територію) Замовника без дозволу керівника апарату або його
заступника;
- при зверненні до співробітників і відвідувачів Замовника бути ввічливим і
тактовним;
- у разі виникнення пожежі організувати пропуск пожежних машин,
направити їх до місця пожежі та повідомити про найближчі джерела пожежного
водопостачання;
- з 19.00 до 08.00, через кожну годину, з метою перевірки зачинення дверей
приміщень, контролю протипожежного стану здійснювати обхід Об’єкту.
- зачиняти вікна та двері, вимикати світло, закривати воду (за необхідності
в позаробочий час).
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 охорони по місту Києву.
6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель:
Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до середньої ціни
вартості послуг охорони по місту Києву та періоду надання послуг (з 01.05.2021
по 31.12.2021) у сумі 630 000,00 грн. (з урахуванням ПДВ).

