
 

 

Хмельницька обласна рада 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі Послуги з охорони об’єктів, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

(оприлюднюється на виконання  постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Хмельницька обласна рада, 29005, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, майдан 

Незалежності, будинок 2, 00022651, Орган державної влади, місцевого самоврядування або 

правоохоронний орган. 

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу 

на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  

«79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об’єктів)». 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги UA-2022-01-14-003325-a. 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 876000,00 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних 

закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з 

пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 

 

Розмір бюджетного призначення: 876000,00 грн. згідно з кошторисом на 2022 рік. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог 

нормативних документів у сфері стандартизації.  

 

№ 

п/п 

Найменування об’єкту Вид охорони Чисельність 

особового 

складу 

Години охорони 

на добу в дні 

1 2 3 4 5 

1 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  цілодобово 2 24 

 

 Місце надання послуг: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, будинок 2. 

Учасник повинен: здійснювати заходи з охорони визначених об'єктів; встановлювати основні вимоги 

до інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів, оснащення їх технічними системами 

(засобами телевідео-спостереження, тривожної сигналізації, контролювання доступу), а також 

інструкціями з експлуатації.  

Вид охорони: фізична (поліцейський, військовослужбовець Національної гвардії України, 

охоронник). Обов'язкова наявність (або можливість залучення) в штаті працівників поліції та (або) 

Національної гвардії України. Персонал Учасника повинен відповідати таким вимогам: 

- мати необхідну кількість підготовлених до здійснення охорони осіб; 

- мати формений одяг; 

- наявність посад психолога, інструктора з фізичної підготовки та спорту; 

- мати право затримувати і доставляти та/або передавати поліцейським, адміністрації об’єктів, 

що охороняються, осіб, які порушили встановлений перепускний режим або вчинили напад на об’єкт, 

що охороняється;  



 

 

- мати право застосовувати заходи фізичного впливу, а також зберігати, носити і застосовувати 

спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах, передбачених законодавством.  

Для надання послуг з охорони учасник повинен мати на озброєнні вогнепальну зброю, а також 

оснащуватися спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони, а саме: шоломами 

протикулевими 1(1А), бронежилетами, гумовими кийками, наручниками, балончиками із 

сльозоточивими речовинами типу «Терен» або «Кобра». 

Працівники Учасника при наданні послуг зобов'язані:  

- захищати об'єкти охорони від злочинних посягань та забезпечувати додержання режиму 

охорони згідно з укладеними договорами;  

- взаємодіяти з органами Національної поліції щодо припинення правопорушень у місцях 

несення служби, запобігання розкраданню власності та затримання правопорушників; 

- у разі виявлення пожеж чи загорянь, спрацювань пожежної сигналізації сповіщати про це 

підрозділи пожежної охорони та вживати заходів до ліквідації пожеж і загорянь;  

- зберігати таємницю, що охороняється відповідно до законодавства, конфіденційну 

інформацію про осіб, а також конфіденційну, оголошену такою в установленому порядку, інформацію 

про господарську діяльність Замовника, послуг на здійснення заходів охорони та безпеки, що стали 

відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків або обов'язків за договорами.  

Процедура надання послуг:  

визначення за погодженням із власником майна або уповноваженими ним органами чи особами 

кількості постів, їх дислокацію; 

підготовка проекту договору;  

надання послуг.  

Під час надання послуг виконавець має забезпечити дотримання вимог Конституції України, 

законів України «Про Національну гвардію України», «Про Національну поліцію» та інших 

законодавчих актів. 

Вартість пропозиції розраховується, виходячи з вартості надання послуг по забезпеченню 

безпеки військовослужбовцями (поліцейськими, військовослужбовцями Національної гвардії 

України) цілодобово. 

Охорона буде здійснюватися протягом 2022 року до 31 грудня 2022 року (включно).  
Документальне підтвердження відповідності послуг технічним, якісним та кількісним 

характеристикам може бути надане у формі пояснювальної записки. Також учасником надається 

документ, що підтверджує право займатись відповідною діяльністю (у разі наявності: або копія 

ліцензії, або копія свідоцтва тощо). Також учасником надається загальний розрахунок (калькуляція) 

вартості послуг із зазначенням вартості однієї години охорони поліцейським, військовослужбовцем 

Національної гвардії України, охоронцем.  

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх 

витрат на страхування, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат. 

До вартості наданих послуг не включаються витрати, понесені учасником під час підготовки 

та участі в процедурі закупівлі, та вони не відшкодовуються замовником в будь-якому випадку, в тому 

числі в разі відміни торгів відповідно до вимог діючого законодавства. 

 


