
79710000-4 Охоронні послуги (Охоронні послуги)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі:

Охоронні послуги надаються силами одного посту у складі одного 
охоронника. Режим охорони: щоденно з 09 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв. 
(цілодобово).

№ 
з/п

Характеристики послуг Відповідність,
так / ні

1 Забезпечення належної охорони об’єктів, а саме: товарно-
матеріальних цінностей, прийнятих під охорону.

2
Забезпечення охорони обладнання, майна та матеріальних 
цінностей, що знаходяться на об’єкті охорони, і передані під 
охорону замовником.

3
Здійснення на об’єкті контролю за винесенням та внесенням 
(вивезенням та ввезенням) обладнання, майна і матеріальних 
цінностей з території чи на територію об’єкту.

4

Попередження виникнення конфліктних ситуацій, що створюють 
загрозу для безпеки об’єкту охорони, припинення протиправних 
дій осіб, що спрямовані проти майна замовника чи громадського 
порядку на території об’єкту.

5

Забезпечення встановленого в організації пропускного режиму. 
Попередження та унеможливлення проникнення на територію 
об’єкта, що охороняється, сторонніх осіб, а також осіб в стані 
алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Виявлення та 
затримання осіб, які всупереч вимогам пропускного режиму 
знаходяться на території об’єкта, що охороняється. Здійснення 
контролю за завезенням та вивезенням матеріальних цінностей в 
повному обсязі.

6

Інформування замовника, оперативних підрозділів МВС, 
аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України та інших 
оперативних служб міста у випадку виникнення порушень в 
нормальній роботі, виявлених порушень законодавства, 
позаштатних або надзвичайних ситуацій на об’єкті, який 
охороняється. При виникненні надзвичайних ситуацій – залучення 
до евакуації працівників та відвідувачів з об’єкта.

7 Надання замовнику консультацій та підготовка заходів щодо 
підвищення рівня охорони об’єкту.

8 Організація повинна мати ліцензію на даний вид діяльності, 
охоронників з відповідною кваліфікацією та одягом.

9 Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

10 Наявність кнопки виклику «Швидкого реагування» оперативної 
групи.

11

Виконавець зобов'язаний забезпечити охоронників спеціальними 
засобам, мобільним зв’язком та предметами самозахисту, 
використання яких здійснюється суб'єктами охоронної діяльності 
відповідно до п.1 ч.1 ст.9 Закону України «Про охоронну 
діяльність». Охоронниками мають бути чоловіки з фізичною 
підготовкою, що мають висновок медкомісії для роботи в 
охоронній структурі.



12 Здійснення періодичного патрулювання прилеглої  території 
закладу.

Для підтвердження відповідності вищевказаним характеристикам 
учасник надає лист в довільній формі.

Загальні вимоги:
1. Учасник повинен надати копію ліцензії на провадження охоронної 

діяльності.
2. Охоронні послуги повинні відповідати вимогам чинного 

законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в 
довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

3. Учасник повинен надати заповнену форму цінової пропозиції за 
підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, 
організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма цінової пропозиції
(назва процедури закупівлі)
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Кількість днів 
охорони на 

місяць
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Кількість 
годин охорони 
(пост № 1) на 

місяць

744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8 760

Ціна годин 
охорони, грн, 

без ПДВ

Всього за 
охорону за 
місяць, грн, 

без ПДВ

Загальна вартість послуг, грн, без ПДВ 

Сума ПДВ, грн

Загальна вартість послуг, грн, з ПДВ

* у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело 
походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».



2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана 
вартість предмета закупівлі:

608 820,00 грн (Шістсот вісім тисяч вісімсот двадцять гривень 00 
копійок), з ПДВ.


