Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
в межах закупівлі - UA-2021-08-18-013344-a
Замовник: Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти.
ЄДРПОУ: 39458040
Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів
України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 01.08.2013 №631 від 11.10.2016 №710».
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону якщо роботи, товари чи
послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним
суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, а саме
відсутність конкуренції з технічних причин Замовником може
застосовуватись Переговорна процедура. Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 21.11.2018 р. № 975 «Про затвердження категорій
об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які
підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах»
Український центр оцінювання якості освіти, регіональні центри
оцінювання якості освіти, їх об’єкти, а також пункти проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, пункти обробки та пункти перевірки
включено до переліку об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні
підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх
справ за договорами та відповідно до п.40 Порядку проведення зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого
постановою Кабінетів Міністрів України 25.08.2004 №1095, охорону
регіональних центрів оцінювання якості освіти, пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів обробки та пунктів
перевірки забезпечують МВС, його органи та підрозділи на підставі
укладених договорів. При здійсненні закупівлі послуг охорони Херсонський
регіональний центр оцінювання якості освіти повинен укладати договори на
здійснення послуг охорони з організаціями, які надають ці послуги в
регіонах адміністрування регіонального центру, якими є Херсонська та
Миколаївська області (наказ Міністерства освіти і науки України «Про
закріплення зон обслуговування за регіональними центрами оцінювання
якості освіти» від 26.10.2015 року №1107).
Мета проведення закупівлі: Забезпечення охорони на пунктах тестування
спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту в Херсонській та
Миколаївській областях в 2021 році.
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