
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-2021-02-19-002310-a 

 
Вид/ процедура закупівлі: відкриті торги (ІІ) 
Обсяг закупівлі: 1 послуга 
Орієнтовна сума: 1656000,00 грн з ПДВ. 
Орієнтовний строк надання послуг: березень-грудень 2021 року.  

 
З метою забезпечення належного утримання  приміщень та устаткування 

адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради з прибудинковою територією у 2021 
році  послугами із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим, на період березень-
грудень 2021 року, враховуючи, що протягом останніх років відкриті торги щодо закупівлі 
таких послуг не відбувалися у зв’язку з тим, що не було надано жодних пропозицій, також 
Закон не містить жодних обмежень щодо кількості та організації  процедур закупівель, 
замовником оголошено другу процедуру відкритих торгів закупівлі послуг «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 
персоналу), КЕКВ 2240, на 2021 рік  на тих самих умовах, що і попередні, для чого внесено 
відповідні зміни до річного плану закупівель, а саме: 

 
Назва 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. 
КЕКВ: 2240 (оплата послуг, крім комунальних). 
Вид закупівлі: відкриті торги 
Джерело фінансування закупівлі: кошти обласного бюджету. 
Орієнтовна очікувана вартість: 1656000,00 грн з ПДВ. 
Місце надання послуг: вул. Адміральська, буд. 22, м. Миколаїв, Миколаївська область, 

поштовий індекс: 54001. 
Строк надання послуг: березень-грудень 2021 року. 
Орієнтовний строк початку процедури: лютий 2021 року. 
Примітка: ІІ торги. 


