
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,

очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня
2016р. №710».

На підставі розрахунку потреби у коштах на оплату послуг охорони об’єктів та прилеглих
територій Поліського національного університету в 2022 році.

1. Предмет закупівлі за кодом ДК021:2015, CPV-2015 79710000-4 Охоронні послуги
(79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони. Послуги з охорони об’єктів і
території Поліського національного  університету у м.Житомирі) на 2022 рік;
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-03-016740-a;
3. Відкриті торги;

4. Очікувана вартість закупівлі: 3987200,00 грн. (Три мільйони дев'ятсот вісімдесят сім
тисяч двісті гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ; КЕКВ 2282;

4.1. Розмір середньої мінімальної заробітної плати (за 8 год. робочий день із розрахунку
мінімальної заробітної плати з 01.01.2022р. = 6500,00 грн.; з 01.10.2022р. = 6700,00 грн.) на 2022
рік  = 6550,00 грн.;
4.2. Е С В (єдиний соціальний внесок) = 22%;
4.3. Адміністративні витрати підприємства, що надає охоронні послуги = 10%;
4.4. Прийняти для розрахунків розмір ймовірного прибутку підприємства охорони – 5%.
4.5. Кількість повних постів охорони об’єктів Поліського університету = 12 повних постів;
4.6. Розрахункова кількість змін охорони за добу = 3 зміни;

5. Розрахунок потреби у коштах:
5.1. Розрахунок потреби коштів на один  повний пост за один місяць послуг охорони:
5.1.1. 6550,00 грн. х 1,22 = 7991,00
5.1.2. 7991,00 х 1,1 = 8790,10
5.1.3. 8790,10 х 3 = 26370,30

5.2. 26370,30 х 12  =  316443,60 грн. на один місяць 12 (дванадцять) постів охорони

5.3. 316443,60 грн.  х 12  =  3797323,20 грн.- всі пости на рік охорони.

6. Розрахунок потреби коштів на повний календарний 2022 рік (365 днів) на 12 повних постів
охорони з урахуванням 5% прибутку:

3797323,20 грн. + 5% = 3987189,36 грн. (Три мільйони дев’ятсот вісімдесят сім тисяч сто
вісімдесят дев’ять гривень  36 коп.)

приймемо  3987200,00 грн.

7. Строк надання послуг – з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022  року;
8. Місце надання послуг:
Бульвар Старий, 7, м.Житомир, 10008;
вул.Фещенка-Чопівського, 29, м.Житомир, 10008;



вул.Фещенка-Чопівського, 33, м.Житомир, 10008;
вул.Фещенка-Чопівського, 37, м.Житомир, 10008;
вул.Івана Франка, 6, м.Житомир, 10008;
вул.Пушкінська, 38, м.Житомир, 10008;
вул.Пушкінська, 55, м.Житомир, 10008;
вул.Пушкінська, 59, м.Житомир, 10008;
вул.Льва Толстого, 18, м.Житомир, 10002;
вул.Корольова, 39, м.Житомир, 10025

Мета: послуги з охорони об’єктів і території Поліського національного  університету у
м.Житомирі

Технічні вимоги визначалися Замовником із розрахунку виробничої специфіки та дислокації
об’єктів Поліського національного університету.


