
Інститут електродинаміки Національної 

академії наук України 
03057. м. Київ пр.-т Перемоги,56, тел. (044) 366-26-25, 

код ЄДРПОУ 05417236 

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 Назва предмета 

закупівлі 

послуги з фізичної охорони об’єктів  та прибудинкової території  по 

коду «79710000-4 -  Охоронні послуги» 

2 
Вид процедури 

Відкриті торги (з особливостями) 

3 Ідентифікатор 

закупівлі 

 UA-2023-02-20-012175-a  

4 
Категорія Замовника 

юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади, відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 Закону. 

 

5 
Місце поставки 

товарів, виконання 

робіт чи надання 

послуг 

03057, Україна, м. Київ, пр.-т Перемоги, 56 

 

6 Строк поставки 

товарів, виконання 

робіт, надання послуг 

Впродовж 2023 року, до 31 березня 2023 року (включно) 

 

5 
Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Для забезпечення належного функціонування «Інституту 

електродинаміки Національної академії наук України» у 2023 році 

виникла нагальна потреба у проведенні відкритих торгів з 

особливостями за предметом «Послуги з фізичної охорони 

об’єктів Замовника та прибудинкової території» за кодом ДК 

021:2015 – 79710000-4 - Охоронні послуги,  з очікуваною вартістю 

530 000,00 грн. з ПДВ  

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 

відповідно до потреб Інституту електродинаміки НАНУ на 2023 рік 

з урахуванням вимог законодавства. 

 

Основні завдання: 
- забезпечення охорони майна: будівель, приміщень, обладнання, 



матеріальних цінностей що знаходяться на території Замовника за 

допомогою фізичної охорони; 

- забезпечення встановленого пропускного і внутрішньо об’єктового 

режиму; 

№ Характеристики послуг 

1 2 

1 

Здійснення постійного контролю за дотриманням працівниками та 

відвідувачами Замовника Інструкції з пропускного та 

внутрішньооб‘єктового режиму, запобігання несанкціонованому 

проникненню сторонніх осіб на об’єкт охорони. 

2 
Забезпечення охорони обладнання, майна та матеріальних цінностей, 

що знаходяться на об’єкті охорони, і передані під охорону Замовником. 

3 

Здійснення на об’єкті охорони контролю за винесенням та внесенням 

(вивезенням та ввезенням) обладнання, майна і матеріальних цінностей з 

території чи на територію об’єкту. 

4 

Здійснення обходу приміщень основної адміністративної будівлі, 

додаткових будівель  через кожні 2 (дві) години у темну пору доби та 

кожні 4 (чотири) години у світлу пору доби в неробочий час, у вихідні і 

святкові дні. 

5 

Попередження виникнення конфліктних ситуацій, що створюють 

загрозу для безпеки об’єкту (об’єктів)  охорони, припинення 

протиправних дії осіб, що спрямовані проти майна Замовника, чи 

громадського порядку на території об’єкту, в межах та у спосіб, 

передбачених Законом України «Про охоронну діяльність»  від 22 

березня 2012 р.  № 4616 

6 

Попередження та унеможливлення проникнення на територію 

об’єкта охорони, сторонніх осіб, а також осіб в стані алкогольного чи 

наркотичного сп’яніння.  

7 

Інформування замовника, оперативних підрозділів Міністрства 

внутрішніх справ України, аварійно-рятувальних підрозділів Державної 

служби  України з надзвичайних ситуацій та інших оперативних служб 

міста Києва у випадку  виявленння/виникнення порушень законодавства, 

позаштатних або надзвичайних ситуацій на об’єкті охорони. При 

виникненні надзвичайних ситуацій – залучення до евакуації працівників 

та відвідувачів з об’єкта охорони. 

8 

Забезпечення працівників, залучених до охорони майна,  форменним 

одягом з обов’язковою наявністю на ньому ознак про приналежність до 

суб’єкта охоронної діяльності) 

9 
Цілодобова охорона об’єкта у робочі, святкові та вихідні дні 

працівниками персоналу охорони. 

10 

Здійснювати періодичне патрулювання  огородженої прибудинкової 

території з метою виявлення сторонніх осіб, що незаконно на ній 

перебувають.  

11 

Здійснювати нагляд за роботою: системи опалення (в сезон 

опалення); водопостачання на наявність протікання води; освітленням 

приміщень об’єкту у неробочий час; протипожежної сигналізації. 

12 

Забезпечити належний порядок на посту Замовника,  огородженій 

прибудинковій території, вживати попереджувальних та своєчасних 

заходів з виявлення та припинення правопорушень та злочинів. 

13 

Забезпечити дислокацію (розташування) автомобіля групи швидкого 

реагування біля об’єкту охорони в межах доїзду до об’єкту (об’єктів) 

охорони Замовника протягом 10 хвилин. 

14 

У разі порушення цілісності об’єкта (об’єктів) охорони, його 

обладнання, приміщень і споруд, іншого майна, а також здійснення 

інших протиправних посягань на об’єкт (об’єкти)  охорони, 

забезпечувати недоторканість місця події до прибуття представників 

Замовника і Виконавця, а також правоохоронних органів.  

 

 

15 
Вміло використовувати системи відео спостереження та інші технічні 

засоби безпеки при виконанні своїх обов’язків. 



Умови застосування - Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень 

Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови 

здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і 

послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із 

забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на 

період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 

90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що 

зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг 

відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з 

урахуванням цих особливостей. 

      Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому 

числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі 

товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких 

становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного 

ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, 

робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, 

шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному 

цими особливостями, та/або шляхом використання електронного 

каталогу для закупівлі товару. 

      Таким чином, враховуючи вартісні межі, передбачені 

Особливостями для даної закупівлі, є необхідність у прийнятті 

рішення про проведення процедури відкриті торги, у порядку, 

визначеному Особливостями. 

16 
Охорона повинна постійно знаходитись на посту. Не покидати свого 

місця. 

17 

Знати місцезнаходження протипожежного обладнання і вміти ним 

користуватися. При виникненні пожежі викликати пожежників по 

телефону «101», вжити заходів до гасіння пожежі та повідомлення 

представника Замовника. 

6 Обґрунтування 

розміру бюджетного 

призначення 

  Розмір бюджетного призначення – 530 000 грн. з ПДВ, визначено 

до потреби та затвердженого кошторису на 2023 рік. 

     Фінансування надання послуг охорони буде здійснюватися за 

рахунок бюджетних коштів. 

7 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

530 000,00 грн, з ПДВ 

8 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

     Розрахунок очікуваної  вартість - 530 000,00 грн. з ПДВ, 

обумовлений розміром бюджетного призначення визначений 

відповідно до кошторису на 2023 рік, комерційними пропозиціями 

від ПП «Пітон», ТОВ «Агентство безпеки «АРМАДА», охоронної 

компанії ПП «Фараон». 

 


