
«Послуги з фізичної охорони об’єктів Сумської обласної прокуратури (Суми)» 

(ДК 021:2015:79710000-4 - Охоронні послуги) 

 Дата оприлюднення: 29 грудня 2021 

Звернення за роз’ясненнями: до 04 січня 2022 00:00 

Оскарження умов закупівлі: до 10 січня 2022 00:00 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14 січня 2022 00:00 

Початок аукціону: 14 січня 2022 14:57 

Очікувана вартість: 2 117 120,00 UAH з ПДВ 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 21 171,20 UAH 

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00% 

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Мова 

тендерної пропозиції українська 

№ Розділ І. Загальні положення 

1 2 3 

1 Терміни, які вживаються в 

тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 

25.12 2015р. №922 -VІIІ (зі змінами в редакції від  

19.04.2020 року) (далі - Закон). Терміни вживаються у 

значенні, наведеному в Законі. 

2 Інформація про замовника 

торгів 

 

2.1 повне найменування Сумська обласна прокуратура 

2.2 місцезнаходження вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000 

2.3 посадова особа замовника, 

уповноважена здійснювати 

зв'язок з учасниками 

ПІБ: Іванов Сергій Васильович; 

посада: головний спеціаліст відділу матеріально-

технічного забезпечення та соціально-побутових 

потреб Сумської обласної прокуратури, секретар 

тендерного комітету. 

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33,                              

м. Суми, 40000 тел. (0993632574), ел. пошта: 

sergey_ms31@ukr.net 

3 Процедура закупівлі відкриті торги 

4 Інформація про предмет 

закупівлі 

 

4.1 назва предмета закупівлі 4.1.1. Послуги з фізичної охорони об’єктів Сумської 

обласної прокуратури (Суми)» 

(ДК 021:2015:79710000-4 - Охоронні послуги).  

 

4.2 опис окремої частини (частин) 

предмета закупівлі (лота), щодо 

4.2.1. Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі 

в цілому, без розподілу на окремі частини (лоти).  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17


якої можуть бути подані 

тендерні пропозиції  

4.3 місце, кількість, обсяг поставки 

товарів (надання послуг, 

виконання робіт) 

4.3.1. Місце надання послуг: Україна, об’єкти Сумської 

обласної прокуратури: 

- Сумська обласна прокуратура - вул. Герасима 

Кондратьєва, 33, м. Суми;  

- Окружна прокуратура міста Суми - вул. Герасима 

Кондратьєва, 79, м. Суми;  

- Сумська окружна прокуратура –                                                

вул. Першотравнева, 12, м. Суми.  

Загальний обсяг – 26464 годин охорони (по 2 пости 

на кожну прокуратуру) 

4.4 строк поставки товарів 

(надання послуг, виконання 

робіт) 

4.4.1. Строк надання послуг до 31.12.2022.  

 

5 Недискримінація учасників 5.1. Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм 

власності та організаційно-правових форм беруть 

участь у процедурах закупівель на рівних умовах. 

Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників 

до інформації про закупівлю, передбаченої цим 

Законом. 

6 Інформація про валюту, у 

якій повинно бути 

розраховано та зазначено 

ціну тендерної пропозиції 

6.1. Валютою тендерної пропозиції є національна 

валюта України - гривня. 

Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті  

України згідно умов договору про закупівлю. 

7 

Інформація про мову (мови), 

якою (якими) повинно бути 

складено тендерні пропозиції 

7.1. Документи тендерної пропозиції, які складаються 

безпосередньо учасником відповідно до вимог 

тендерної документації, повинні бути викладені 

українською мовою. 

У разі подання у складі тендерної пропозиції інших 

документів викладених мовою іншою ніж українська 

мова, такі документи повинні супроводжуватись 

перекладом на українську мову, який повинен мати 

вигляд впорядкованого автентичного перекладу.  

Учасник подає такий переклад завірений підписом 

уповноваженої особи учасника та/або підписом 

посадової особи чи представника служби перекладу, 

який гарантує достовірність інтерпретованої 

інформації. 

Визначальним є текст, викладений українською 

мовою. 

 

 

Розрахунок очікуваної вартості за методом порівняння ринкових цін.  

««Послуги з фізичної охорони об’єктів Сумської обласної прокуратури 

(Суми)» (ДК 021:2015:79710000-4 - Охоронні послуги) 



 

 Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі, сільського 

господарства України від 18.02.2020 №275 очікувана ціна за одиницю, як 

середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, розраховується за такою 

формулою:  

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, 

де:  Цод - очікувана ціна за одиницю; 
 

Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних 

умов; 

  

Ц1=85 грн за годину 

Ц2=75 грн за годину; 

Ц3=180 грн за годину; 

Ц4=150 грн за годину; 

 Проведено аналіз закупівель подібних послуг в системі Prozzoro. 

Отримано комерційні пропозиції від надавачів послуг. 

Розрахунок. 

Цод1= (85+75+180+150) / 4 = 122,5 грн з ПДВ за 1 годину охорони. Приймаємо, з 

урахуванням фактичного обсягу видатків – 80 грн з ПДВ за 1 годину охорони. 

ОВмрц = Цод. х V, де 

ОВмрц – очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін. 

V – обсяг послуги, що закуповується.   

ОВ1мрц = 26464 х80 = 2117120 грн з ПДВ. 

Очікувана вартість всієї закупівлі: 2117120 грн з ПДВ. 
 


