
Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості 

предмета закупівлі «Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 79620000-6 
Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим. Номенклатура: Послуги 
із забезпечення персоналом для технічного обслуговування та утримання в належному 

стані приміщень та устаткування адміністративної будівлі Миколаївської обласної 
ради з прибудинковою територією» 

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: 
UA-2022-02-18-014978-b 

 
Вид/ процедура закупівлі: відкриті торги. 
Обсяг закупівлі: 1 послуга 
Орієнтовна сума: 2 018 815,13 грн з ПДВ. 
Орієнтовний строк надання послуг: березень-грудень 2022 року.  

 
Для забезпечення контролю за технічним станом адміністративної будівлі, утримання 

в належному стані місць загального користування та прибудинкової території, технічного 
обслуговування, наладки і регулювання інженерних систем, забезпечення їх справності та 
працездатності, існує потреба у закупівлі послуги із забезпечення персоналом  у                        
2022 році. Головою обласної ради як головним розпорядником бюджетних коштів надано 
доручення щодо внесення змін до річного плану закупівель та здійснення закупівлі ««Код 
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 79620000-6 Послуги із забезпечення 
персоналом, у тому числі тимчасовим. Номенклатура: Послуги із забезпечення персоналом 
для технічного обслуговування та утримання в належному стані приміщень та устаткування 
адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради з прибудинковою територією» (далі - 
послуги із забезпечення персоналом), на період березень-грудень 2022 року. 

 
Орієнтовну очікувану вартість  закупівлі  послуг із забезпечення персоналом,  на                  

2022 рік визначено відповідно до річного кошторису з урахуванням додаткової угоди № 3 від 
14 січня 2022  року до  договору закупівлі від 24 березня 2021 року № 018/03-2021 з                                
КП «Госптехобслуговування» на суму 331194,04 грн з ПДВ в межах 20% суми договору, 
укладеного в попередньому році, до моменту укладення договору закупівлі на 2022 рік з 
переможцем процедури закупівлі. Таким чином,  очікувана вартість закупівлі послуг 
персоналу на 2022 рік становить 2 018 815,13  з ПДВ, КЕКВ 2240 – оплата послуг (крім 
комунальних). Орієнтовний строк надання послуг: березень-грудень 2022 року.  

Відповідно до вартісних меж, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», 
вид закупівлі – процедура відкриті торги. 


