Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Закупівля «ДК 021:2015 - 60440000-4. Послуги у сфері повітряного сполучення та
супутні послуги (послуги в MA «Бориспіль» з наземного та аеропортового обслуговування ПС
при виконанні літерних, технічних рейсів, обльотів ПС, перегонів та тренувальних польотів)»
зареєстрована за ідентифікатором UA-2021-03-15-005166-b, проводиться на виконання вимог
Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 року № 270/ДСК «Про затвердження
Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих
посадових осіб».
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
1.
Для разового наземного обслуговування, що складається з прибуття та подальш
відправлення у встановлений час того самого літака Учасник процедури повинен надати
наступні послуги у відповідності до Стандартної угоди ІАТА Про наземне обслуговування
2013 року (SGHA 2013):
1.1 При виконанні літерних рейсів:
1.1 Для А319-115:
«Адміністративні функції»: 1.2.4
Підрозділ 1
«Обслуговування на пероні»: 3.3.1 (а), 3.3.2 (а)(6), 3.6.1 (а)(1)(2 трапи), 3.6.3
(а, с), 3.6.5 (а)(1) (тільки транспортування між зоною комплектування
Підрозділ 3
багажу - місце стоянки ПС - зоною видачі багажу)
1.2 Для Ан-П 8-100В:
Підрозділ 1 «Адміністративні функції»: 1.2.4
«Обслуговування на пероні»: 3.3.1 (а), 3.3.2 (а)(6), 3.6.1 (а)(1)(1 трап), 3.6.3
Підрозділ 3: (а,с), 3.6.5 (а)(1) (тільки транспортування між зоною комплектування
багажу - місце стоянки ПС - зоною видачі багажу)
1.3 Для Ан-7^ ТК-ЗООД:
Підрозділ 1
«Адміністративні функції»: 1.2.4
«Обслуговування на пероні»: 3.3.1 (а), 3.3.2 (а)(6), 3.6.5 (а)(1) (тільки
транспортування між зоною комплектування багажу - місце стоянки ПС Підрозділ 3
зоною видачі багажу
1.4ДляМ і8-М ТВ-1:
Підрозділ 1 «Адміністративні функції»: 1.2.4
Підрозділ 3 : «Обслуговування на пероні»: 3.3.1 (а), 3.3.2 (а)(6)
1.2 При виконанні технічних рейсів, обльотів ПС, перегонів та тренувальних
польотів:
2.1 Для А319-115, Ан-148-lOOB, АН-74ТК-300Д, МІ8-МТВ-1:
Підрозділ 1
«Адміністративні функції»: 1.2.4
2. Для разового аеропортового обслуговування, що складається з прибуття та
подальшого відправлення у встановлений час того самого літака, при виконанні літерних,
технічних рейсів, обльотів ПС, перегонів та тренувальних польотів Учасник процедури буде
надавати послуги відповідно до законодавства України згідно з Наказом Мінтрансзв'язку
України від 26.03.2008 № 337.
3. В довідковому матеріалі до Договору буде вказуватися перелік додаткових послуг,
які виконуються під час наземного обслуговування повітряних суден в МА «Бориспіль» за
запитом ДАП «Україна».
4. Учасник повинен передбачити можливість надання послуг за предметом закупівлі,
цілодобово і без вихідних днів.

5. ДАП «Україна» залишає за собою право на проведення перевірок якості надання
послуг учасником на умовах попереднього узгодження між Сторонами порядку та термінів
проведення перевірки.
6. Учасник має право передавати виконання будь-яких узгоджених послуг
субпідряднику, який має Сертифікат відповідності Державіаслужби України, при цьому
Учасник несе відповідальність перед Замовником за належне виконання таких послуг, якби
вони виконувалися самим Учасником.
Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення предмета закупівлі
Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення предмета закупівлі
становить 910 520,00 (дев’ятсот десять тисяч п’ятсот двадцять гривень 00 копійок) з
урахуванням ПДВ, з яких:
-800 000,00 грн. (вісімсот тисяч гривень 00 коп.) гривень з ПДВ - кошти підприємства
на 2021 рік;
-110 520,00 грн. (сто десять тисяч п ’ятсот двадцять гривень 00 коп.) гривень з ПДВ кошти Загального фонду Державного бюджету України на 2021 рік.
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