
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

  

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, його категорія: Херсонська державна морська 

академія; проспект Ушакова, 20, м. Херсон, 73000; код за ЄДРПОУ – 35219930. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися 

стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «75240000-0 

Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та 

громадського порядку». 

3. Ідентифікатор закупівлі: – UA-2021-03-19-008423-c. 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері 

послуг із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та 

громадського порядку.  

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення в межах передбачених кошторисами Херсонської державної 

морської академії для організації  закупівлі послуг із забезпечення громадської 

безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку на 2021 рік.  

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 179 520,00 грн з ПДВ (кошти 

державного бюджету України).  

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Оскільки 

конкурентну процедуру провести неможливо через відсутність на ринку 

конкуренції, очікувану вартість закупівлі прийнято у розмірі, відповідно до 

розрахунків вартості послуг, здійснених Управлінням поліції охорони в 

Херсонській області. Очікувана вартість визначена у відповідності до діючих 

тарифів та нормативів, встановлених законодавством для даного виду послуг. 



8. Процедура закупівлі: переговорна процедура.  

Управління поліції охорони в Херсонській області є єдиним 

постачальником послуг  із забезпечення громадської безпеки, охорони 

правопорядку та громадського порядку у Херсонській області. Отже, 

відповідно частини 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» може 

бути укладено договір без застосування порядку проведення спрощених 

закупівель та відкритих торгів. 


