Обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної
ціни на 2021 рік.
На закупівлю:
Комплекси автоматичної фото/відео фіксації правопорушень у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху за ДК 021:2015: 32580000-2 Інформаційне обладнання
1. Обґрунтування доцільності закупівлі: на виконання заходу передбаченого п. 11.1
«Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки»,
Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 затвердженої
рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 N 461/6512, а саме: задля розширення
місцевої мережі стаціонарних технічних засобів (приладів контролю), що упроваджуються
на аварійно-небезпечних місцях (ділянках) та місцях концентрації дорожньо-транспортних
пригод автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у
місті Києві.
2. Обґрунтування обсягів закупівлі:
обсяг закупівлі було вирахувано з урахуванням наявного фінансування.
3.Обгрунтування необхідних технічних та якісних характеристик закупівлі:
Предметом закупівлі є придбання, встановлення, підключення та налаштування 10 (десяти)
програмно-апаратних комплексів (Далі - Комплекс) призначених для автоматичної фото- та
відеофіксації подій із ознаками порушень Правил дорожнього руху у вигляді перевищення
встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобі (далі -ТЗ) в зоні контролю,
фіксації проїзду ТЗ з розпізнаванням державних номерних знаків (далі – ДНЗ). Комплекси є
складовою частиною місцевої мережі стаціонарних технічних засобів (приладів контролю),
що упроваджуються на аварійно-небезпечних місцях (ділянках) та місцях концентрації
дорожньо-транспортних пригод автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг у місті Києві.
Комплекси впроваджуються у відповідності до Порядку функціонування системи
фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в
автоматичному режимі, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10
листопада 2017 року №833.
Технічні та якісні вимоги до обладнання регулюються численими нормативними
документами, зокрема:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 року №833 «Про
функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі»;
-

Закон України «Про електронні довірчі послуги»;

-

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 749 «Про затвердження
Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях
державної форми власності»;

-

Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України від 18.11.2019 № 3563/5/610 "Про встановлення вимог до технічних засобів,

процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційнотелекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг" ;
-

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

-

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.04.2020 №326 «Про затвердження
деяких нормативно-правових актів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в
автоматичному режимі»

-

ДСТУ 8809:2018 «Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з
функціями фото- і відео фіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів
дистанційні,
вимірювачі
просторово-часових
параметрів
місцеположення
транспортних засобів дистанційні».

4. Обгрунтування очікуваної ціни закупівлі:
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 03.08.2015 № 755 «Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11
вересня 2009 року № 1036 «Про вдосконалення порядку здійснення внутрішнього
фінансового контролю підприємств, установ та організацій комунальної форми власності
міста та районів міста Києва, а також державних підприємств, що перебувають у сфері
управління виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної
адміністрації)», КП «Інформатика» здійснило вивчення середньоринкових цін на товари та
послуги, на підставі яких визначається допустимий рівень ціни на закупівлю за предметом
Комплекси автоматичної фото/відео фіксації правопорушень у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху за ДК 021:2015: 32580000-2 Інформаційне обладнання.
Очікувана вартість закупівлі складає 8 500 000 ,00 грн. (вісім мільйонів п’ятсот тисяч грн. 0
коп.) з ПДВ.

