
Додаток 2

оБrрунтувАння нЕоБхIдностI зАкупIвлI нА 2о22 PlIк

оБГрунтувАння тЕхнIчних тА якIсних хАрАктЕристик прЕдмЕтА зАкупIвдI,
розмIру БюджЕтного признАчЕння, очIкувАноi BAPTOCTI прЕдмЕтд

ЗАКУПIВЛI

Предмет закУпiвrri: ДК O2I:2OL5 7226о000-5 Поспуги, повhзанi з програмним
ЗабеЗПеченням (7226100О-2 Поспуги з обслуговуванЕя програмного забезгrечення) -
послуги надання невик.Аючноi пiцензii на користув€lння програмним забезпеченням
ДАя авТоматизатlii контролю за дотриманнrIм правил з)дIинки, стоянки, паркуваянrI
транспортних засобiв на територii м. Вiнниця.

ОбrРУнТУвання доцiлъностi закупiвдi: Згiдно положення про .Щепартамент
еНеРгеТиКи, транспорту та зв'язку Вiнницькоi MicbKoi ради iз змiнами, внесеними рiш.
Ns825 ВiД 28.0I,2O22 року пунктами 3.1.10-З.1.11 Роздizrу 3 OcHoBHi завдання
ДеПарТаМенту серед завдань департаменту (вiддizrу парrryвання), передбачено
ВИrIвАення порушеннrI закоЕодаRства у сферi паркування транспортних засобiв та
вiдповiдно вжиття заходiв передбачених Кодексом Украrни про адмiнiстративнi
пРаВопорушення та здiЙснеЕня управпiння процесами паркування у Вiнницькiй
мiськiй територiаzrьнiй громалi. Також вiдповiдно до рiш. Ns155 вiд 23.О|.2О2О рокупПРО НаДаЕнrI повноваrкенз посаловим особам вiддiлу паркуванняD з метою
ЗабеЗпечення законностi, правопорядку, охорони прав свобод та законних iHTepeciB
ГРОМадян У сферi паркуванЕя транспортних засобiв на територii MicTa посадовим
Особам вiддiлу паркув€цIня департаменту налано повноваженнrI на здiйснення
фУНКцiй iнспекторiв з паркуваннrI, а саме здiйснювати у випадках, визначенLlх
З€жоном, розгляд спр€rв про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi ч. 1,3,6 ст.
|22, Ч,1,2,8 сТ. 1521 КУпАП, Еакладати адмiнiстративнi стягнення та проводlzlти
ТиМчасове затрим€lння транспортних засобiв, здiйснювати фотозйомrсу (вiдеозапис)
обставиН порушенНя правиЛ зупинки, стоянки або паркування транспортних засобiв,
ЗабеЗпечувати своечасне BHeceHHrI iнформаrтji по винесеним постановам до Реестру
адмiнiстративних правопорушень у сферi безпеки дорожнього руr(у.

.ЩzrЯ беЗпосереднього викон€ц{ня iнспекторами cBoix функцiональних обов'язкiв,
вони використовJдють iнформатtiйний ресурс Нацiонапьноi автоматизоваrrоi
iнформацiйноi системи (HAIC) единого державЕого реестру МВС Украiни щодо
ТРаНСПОРТНИх засобiв та ix власникiв. ОскЬки даний ресурс мiстить персональIIу
iНформацiю, яка захищена на законодавчому piBHi, збiр, обробка та зберiгання даних
В РаМКах ПЗ автоматизатfi контролю та захист yciei iнформацii мае здiйсЕюватися у
вiдповiдностi до вимог iснуючого зЕжонодавства Украiни.

kpiM тIъого, нал€rннrl iнспекторам з паркувантrя безперебiйно викоrтувати ix
ПРОфесiЙнi обов'язки, забезпетуе надходження грошових коштiв (доходiв) до бюд;кету
вмтГ вiд огrпати штрафiв за адмiнiстративнi правопорушення, що життево необхiдно
для економiки краrни у перiод вiйни.

ОбrРУНТУВаННя обсягlв заr<упiвrri: Обсяги вlIзначеЕо вiдгrовiдно до потреби,
РОЗРаХОВаноi Замовником на ocHoBi аrrаrriзу заr<упiвепь попереднiх poKiB, враховуючи
режим военного ст€цry в YKparHi.

У зв'язку iз з вiЙськовою агресiею Росiйськоi Федерацii проти Украiни, що стало
пiдставою введеннrI военною станУ iз 05 годин 3о хвилин 24 лютого 2о22 РоКУ,
ВiДпОвiдно до Указу Президента Украrни вiд 24 лютогэ No64/2O22 кПро введеннrI
ВОеННОГО СТаНу в YKparHiD та враховуючи zrист Торгово-промисловоi палати Украrни
вiд 28.о2.2о22 року Ns 2O24|O2.-7,I, яка, в свою чергу пiдтвердхryе, що данi
обставини с надзвичайними, невiдворотними та об'ективними для Замовника з 24
АЮТОГО 2О22 року до 1х офiцirtного залсiнчення, а тЕжож враховуючи Указ Президента
Украrни вiд 17 травIтяI 2о22 року Ns 34I l2o22 оПро продовження строку дii военного
СТаНУ В YKparHil до 2З серпня 2О22 року, скороченнrIм кiлъкостi iнспекторiв з
паркуваннrI, якi виконують cBoi обовhзки на вулиIIях м, Вiнниrдя (вiйськова
МОбiлiзацiя), значно скоротиllася кiлькiсть iнспекторiв, якi виконують обовЪзки на
вулиIIях ВМТГ.



За фаr<том, станом на |Jl червня 2О22 року на вулицях MicTa виконують cBoi
функцiоналънi обов'язки 4 iнспектори з паркуваннrI, тому передбачено заý/пити 1,

посАугу налання невиключноi лiцензii на користування прогр€rмним забезпеченням
ДАя авТоматизацii контролю за дотримаJIням правил зупинки, стоянки, паркуванIUI
Транспортних засобiв на територii м. Вiнниця на 4 планIцети (iнспектора з
паркування) на б мiсяцiв (до кiнця 2О22 роцу).

Обrрунтування технiчниrк та якiсниrr характеристиж закупiв.ri: Якiснi
характеристики визначено вiдповiдно до особливостей здiйснення функцiональних
обов'язкiв iнспекторами з паркування, вимог до програмного забезпечецня, яке уже
встановлене та використовуеться у роботi iнспекторiв з паркування.

ОбrрУнтування очiкуваноi BapTocTi закупiв.ri/бюдrкетного призначення:
Очirсувана BapTicTb визначена вiдповiдно до рiшення Ns706 вiд 24.12.2O21p. кПро
бЮДжет Вiнницькоi мiсъкоi територiальноi громади на 2022 piKlr та анаzriзу витрат на
Зал<упiвчrю послуги за попереднi перiоди. У бюджетi на заIqaпiвчrю послуги наланшI
невикАючноi пiцензii на користування програмним забезпеченнrIм для автоматизацii
КОнтРолю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркуваннrI транспортних
засобiв на територii м. Вiнниця передбачено 53б ООО,ОО грн.

Враховуючи военний стаrr та скорочення кiлькостi iнспекторiв з паркування, якi
ВиКонУють cBoi обов'язки .Ixa вулиIIях. м. Вiнниця (вiЙськова мобirriзацiя), значно
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Працiвник за строковим трудо
уповнова;кена особа А.В. Капустiна

ск ва з вл1
Найменувuцlня
показника

PiK
2019 2о2о 2о21, 2о22

1 Залальна BapTicTb
послYги 678 9оо,оо 678 9оо,оо 499 ооо,оо 125 352,98

2 Кiлькiстъ rчriсяцiв
наданЕя послуги L2 12 I2 6

з Кiлькiсть ппаrrшетiв,
на яких встановлено
пiцензiю та € доступ

6 6 8 4

4 Рiчна BapTicTb послуги
мя 1-го iнспектора з
паркування

11з 150,00 113 150,00 62 375,оо з1338,23

5 Мiсячна BapTicTb
послYги 56 575,00 5б 575,00 41 58з,30 2о 892,Iб

6 Мiсячна BapTicTb
послуги ддя 1-го
iнспектора з
паркування

9 429,|6 9 429,|6 5 197,92 5 223,о4


