Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
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Предмет закупівлі
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Процедура закупівлі
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Номер процедури закупівлі
в електронній системі
закупівель
Технічні та якісні
характеристики предмета
закупівлі
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Послуги з підготовки та підвищення кваліфікації – 20
лотів, 80530000-8 Послуги у сфері професійної
підготовки
Відкриті торги
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-26-008603-a
Необхідність послуг з підготовки та підвищення
кваліфікації за відповідними напрямами передбачена
наступними законодавчими, нормативно-правовими та
іншими документами:
- ICAO Annex 19;
- DOC 9137, DOC 9332;
- ICAO Annex 16 том 4;
- ISO 31000;
- ISO 9001:2015;
- ISO 19011;
- ICAO Annex 18;
- DOC 9284 ICAO;
- Приложение 14 ІСАО. Аэродромы;
- IATA Airport Handling Manual;
- Авіаційні правила України № 381 від 26.03.2019;
- Авіаційні правила України № 1001 від 02.08.2019;
- Указ Президента від 27.09.1999 № 1229/00 «Про
Положення про технічний захист інформації в Україні»;
- Закон України від 10.12.1015 № 889-VIII «Про
державну службу»;
- Закон України 05.07.1994 № 80/94-ВР «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014
№ 520 «Про затвердження Положення про Державну
авіаційну службу України»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006
№ 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту
інформації в інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних системах»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013
№ 939 «Порядок організації та забезпечення режиму
секретності в державних органах, органах місцевого
самоврядування на підприємствах, в установах і
організаціях»;
- Наказ Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації від 14.03.2006 № 186 «Про
затвердження Правил повітряних перевезень вантажів»;
- Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від
31.05.2010 № 320 «Про затвердження Положення про

нагляд за безпекою польотів у системі організації
повітряного руху та змін до деяких нормативно-правових
актів»;
- Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
20.04.2007 № 329 «Про затвердження Програми
контролю якості безпеки авіаційних суб’єктів»;
- Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
18.06.2007 № 508 «Про затвердження Програми
підготовки персоналу з авіаційної безпеки»;
- Наказ Державіаслужби від 06.11.2017 № 849 «Про
затвердження Авіаційних правил України «Технічні
вимоги та адміністративні процедури для сертифікації
аеродромів»;
- Наказ Державіаслужби від 16.07.2019 № 895 «Про
затвердження процедур до Додатків 1-4 Авіаційні
правила України «Технічні вимоги та адміністративні
процедури для сертифікації аеродромів» у виді
прийнятих модулів визначення відповідності (АМС) та
інструктивного матеріалу (GM);
- Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України № 68
від 09.02.2010 «Про затвердження Положення про
державного інспектора з авіаційного нагляду у
Державній авіаційній службі України».
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Розмір бюджетного
призначення

1 536 236,00 грн.
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Очікувана вартість
предмета закупівлі

1 536 236,00 грн.
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Обґрунтування очікуваної
вартості предмета
закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована
шляхом збору та аналізу загальнодоступної інформації
про ціну, що міститься в мережі Інтернет у відкритому
доступі, в тому числі на сайтах постачальників послуг

