
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-2021-03-11-002312-с 

 

Вид/ процедура закупівлі: переговорна процедура 

Обсяг закупівлі: 1 послуга 

Орієнтовна сума: 1656000,00 грн з ПДВ. 

Орієнтовний строк надання послуг: березень-грудень 2021 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,  для чого 

Миколаївською обласною радою кожного року, починаючи з 2017, оголошуються відкриті 

торги за кодом 79620000-6 Послуги із забезпечення персоналом, проте жодна з оголошених 

процедур, включаючи процедури поточного року, оголошені на період з березня 2021 року по 

31 грудня 2021 року (номери процедур: UA-2021-02-16-002885-с та UA-2021-02-19-002310-a) 

не відбулася у зв’язку з відсутністю учасників, що свідчить про відсутність конкуренції з 

технічних причин на відповідному ринку - відсутність суб’єкта господарювання, який міг би 

надавати необхідні послуги у комплексі згідно з технічними вимогами замовника - та 

відповідно про наявність підстав для застосування переговорної процедури закупівель, 

визначених абзацом 4 пункту 2 частини другої статті 40 Закону: у зв’язку з відсутністю 

конкуренції з технічних причин. На підставі вищевикладеного було прийнято рішення щодо 

проведення переговорної процедури закупівлі послуг та запрошено на  переговори за 

відсутності альтернативи представників КП «Госптехобслуговування», яке надавало 

Миколаївській обласній раді такі послуги протягом попередніх років та зарекомендувало себе 

в якості добросовісного постачальника. 
 

Найменування 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» 

Кількість: 1 послуга. 

Місце постачання: вул. Адміральська, буд. 22, м. Миколаїв, Миколаївська область, 

поштовий індекс: 54001. 

Строк надання послуг: березень-грудень 2021 року. 

Вид закупівлі: переговорна процедура. 

Назва учасника: комунальне підприємство «Госптехобслуговування» Миколаївської 

обласної ради, ЄДРПОУ 31043704, є суб’єктом господарювання малого підприємництва 

Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22.Тел. 0512-370282. 

Узгоджена ціна предмета закупівлі: 1655973,05 грн. (один мільйон шістсот п’ятдесят 

п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят три грн 05 коп.) з ПДВ. 

Джерело фінансування закупівлі: кошти обласного бюджету. 

Умови оплати: 100% післяплата на підставі рахунку протягом 10 робочих днів з дня 

підписання сторонами акта про надання послуг. 

Умови застосування переговорної процедури: абзац 4 пункту 2 частини другої статті 40 

Закону України «Про публічні закупівлі» - відсутність конкуренції з технічних причин. 


