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вул. Петрушевича, 5, м. Тернопіль, 46002,
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№ <32^/43/39/2/01-2019
від

Розрахунок
•
••
•••
вартості тендерної пропозиції
Розрахунок вартості тендерної пропозиції здійснюється у вигляді
кошторису відповідно до технічних вимог і якісних характеристик предмета
закупівлі (технічного завдання), за формою наведеною нижче.
№
з/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Найменування статей

Пост охорони
рухомий на
автотранспорті, 12
годинний, грн.
ЗО 234,50

Витрати на оплату праці охоронникам, в т.ч.:
- заробітна плата (посадовий оклад) (мінімальна заробітна
21 450,00
плата X коефіцієнт підвищення), в т.ч.:
- мінімальна заробітна плата* (законодавчо
20 865,00
встановлений і орматив рівня мінімальної заробітної
плати);
1,02804
коефіцієнт підвищення;
2 349,50
- доплата за роботу в нічний час**;
6 435,00
-. інші доплати та надбавки;
Єдиний соціальний внесок
6 651,59
Транспортні витрати
11 682,69
Загальновиробничі витрати, в т.ч.:
4 241,40
1 167,40
- спецодяг, взуття;
- амортизація (ліхтарі, засоби зв'язку (у т.ч. мобільний
3 074,00
зв'язок), зброя (спецзасоби), інше);
0,00
- інші
15 286,05
Адміністративні ви грати, в т.ч.:
6 008,93
- заробітна плата А /П;
1 321,96
- єдиний соціальний внесок;
0,00
- оренда приміщень;
94,06
- банківські послуги;
&О
'•"'.■А\
2 970,00
- оплата комунальних послуг;
§
$
*
Н
- проведення планових та позапланових№^віро;к несення 2
4 891,10
служби працівниками керівним с к л а д о м ц іід ф ^ ^ |іЩ р !;|* Й____________________ а_
1
- інші
%
2 976,00
Інші витрати
в
ШНШС ч

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Всього
Рентабельність
Ціна 1 години охорони без ПДВ
Ціна 1 години охорон» з ПДВ
Середньомісячна вартість охорони одним автопатрулем з ПДВ
в т.ч. ПДВ
Кількість автопатрулів
Годин охорони за період надання охоронних послуг
Загальна сума договору .без ПДВ, грн
ПДВ, грн.
Загальна сума дого: ору з ПДВ, грн.

71 072,23
3 908,97
204,867
245,84
89 977,44
14 996,24
3
13 176,00
2 699 323,20
539 864,64
3 239 187,84

*Норматив рівня мінімальної заробітної плати, згідно Закону України «Про Державний бюджет України
на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-УІІІ.
** Не нижче нормативів передбачених ст.54, ст.108. Кодексу законів України про праці.

Ціна тендерної пропозиції становить (грн.):
- без ПДВ: 2 699 323,20 грн.
- ПДВ: 539 864,64 грн.^
- разом з ПДВ: 3 239 187,84 грн.
Вартість робіт (послуг) враховує всі податки та збори, що сплачуються
або мають бути сплачені, транспортні витрати, витрати на відрядження, зв'язок,
формений одяг, спец: асоби, тощо.
Управління поліції охорони в Тернопільській області відповідає за
наявність у нього та чинність всіх неб^хі^і|йЩрзволів та ліцензій.

Начальник управління

Р.В. Лихота

