Уповноваженій особі щодо здійснення
публічних закупівель
Чайковській Світлані
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
Від: в.о. керівника відділу ресурсного забезпечення Управління
матеріально-технічного забезпечення та експлуатації Валентина ПІЧКА.
Стосовно: внесення змін до Річного плану закупівель на 2022 рік та
проведення процедури закупівлі транспортних послуг.
Суть справи:
Для забезпечення потреб Національного агентства з питань запобігання
корупції в транспортних послугах з водієм, на підставі поданих Управлінням
якісних, кількісних та технічних характеристик предмету закупівлі, проєкту
договору з додатками (Службова записка з додатками від 29.07.2022 № 62-01/4078),
Сектором закупівель було двічі оголошено відкриті торги, проте за відсутності
учасників закупівлі торги не відбулись.
Протягом 2016-2022 років автотранспортні послуги з водієм надавались
Автопідприємством
господарсько-фінансового
департаменту
Секретаріату
Кабінету Міністрів України. Зазначені послуги надавались вчасно і якісно,
відповідно до вимог Замовника.
Враховуючи вищевикладене та той факт, що потреба у транспортних
послугах залишається актуальною у 2022 році, пропонуємо застосувати
переговорну процедуру закупівлі та укласти відповідний договір з
Автопідприємством
Господарсько-фінансового
департаменту
Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
Пропозиції:
Враховуючи викладене, пропонується:
1) Внести зміни до Річного плану закупівель на 2022 рік шляхом зміни
очікуваної вартості предмету закупівлі, код згідно з ДК 021:2015:60170000-0:
Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм з 211 526,90 грн. на
179 419,97 грн.
2) Провести відповідну переговорну процедуру закупівлі транспортних послуг
з Автопідприємством Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України, враховуючи надані технічні, якісні та кількісні
характеристики предмету закупівлі, проєкт відповідного договору з додатками,
обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету
закупівлі.
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Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:
(враховуючи фактичне використання протягом 2021-2022 року)
Клас автомобіля – D або вище, 4-дверний седан. Обов’язкова наявність
клімат-контролю, рік випуску – не старший 2017 року, об’єм двигуна – не
менше за 1780 см³, наявність подушок безпеки – не менше 4 шт.
Неодмінна умова: автомобіль повинен бути в розпорядженні Замовника
протягом робочого дня (з понеділка по п’ятницю включно, у вихідні та
святкові дні – за окремим замовленням).
Автомобіль використовується за ненормованим графіком: орієнтовний
пробіг на добу – 50-60 км, орієнтовний пробіг на місяць – 1100-1400 км,
орієнтовна кількість робочих днів на місяць – 21, орієнтовна кількість
робочих годин на добу – 12.
Термін надання послуг – жовтень-грудень 2022 року.
Очікувана вартість закупівлі – 179 419,97 грн.
Термін проведення закупівлі – вересень 2022 року.
Валентин ПІЧКО
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