
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-01-27-008718-b

Найменування замовника: Чернівецька обласна прокуратура

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02910120

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область,
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Послуги із забезпечення громадської безпеки,
охорони правопорядку та громадського порядку

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:75240000-0: Послуги із забезпечення
громадської безпеки, охорони правопорядку та
громадського порядку

Hазва предмета
закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів) (за
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги із
забезпечення
громадської
безпеки, охорони
правопорядку та
громадського
порядку

ДК 021:2015: 75240000-0
— Послуги із
забезпечення
громадської безпеки,
охорони правопорядку та
громадського порядку

8760 година Україна, м.
Чернівці, 58001,
Чернівецька
область, вул. М.
Кордуби ,21А

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Пiсляоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 1103760 UAH



Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у
паспорті) постачальника
товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

УПРАВЛІННЯ
ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ
В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ

40108976 58001, Україна,
Чернівецька область, місто
Чернівці, Першотравневий
район ВУЛИЦЯ
КАРМЕЛЮКА УСТИМА
будинок 9

0372553427

1 103 760
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті
40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Для забезпечення протягом 2021 року громадської безпеки у приміщеннях Чернівецької обласної
прокуратури необхідно укласти договір на послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони
правопорядку та громадського порядку.Відповідно до ст. 131-1 Конституції Украіни та Закону
України «Про прокуратуру» обласною прокуратурою здійснюється підтримання державного
обвинувачення в суді; представництво інтересів держави в суді у випадках, визначених Законом;
нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян; нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство (органами Служби безпеки, Національної поліції, податкової
міліції та прикордонної служби в Чернівецькій області). Крім того у приміщеннях прокуратури
області розміщенні режимно – секретна частина, кімната збереження речових доказів, кімната для
зберігання вогнепальної зброї, тому необхідно забезпечити охорону згідно з Положенням про
порядок видачі, зберігання та використання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї в органах
прокуратури України, постанови № 575 від 12 жовтня 1992 р «Про затвердження Положення про
порядок застосування вогнепальної зброї», та відповідно до Інструкції про порядок доступу та
підтримання режиму на об’єктах охорони Чернівецької обласної прокуратури, дотримання вимог п
225 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету



Міністрів України від 18.12.2013 р № 939. Поліція охорони створена для здійснення заходів щодо
охорони нерухомих об’єктів та іншого майна, в тому числі вантажів. Управління поліції охорони, що
діє на підставі Положення «Про поліцію охорони» та є правонаступником Державної служби
охорони при Міністерстві внутрішніх справ, згідно постанови Кабінету міністрів України № 1139 від
25.12.2015 року, єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають визначені Законом
права і повноваження на носіння табельної вогнепальної зброї, револьверів травматичної дії та
застосування владних функцій щодо правопорушників, застосування табельної вогнепальної зброї,
спеціальних засобів активної оборони (гумові кийки, кайдани, газ дратівливої дії) та інше, чого в
свою чергу позбавленні представники приватних (недержавних) охоронних підприємств. Поліція
охорони є єдиною державною централізованою системою, очолюваною Департаментом поліції
охорони, яка складається з управлінь, відділів поліції охорони в м. Києві та Київській області, в усіх
областях України та підпорядкованих їм підрозділів охорони: міських, районних, міжрайонних
відділів, відділень, підрозділів воєнізованої охорони та охоронних підрозділів, спеціальних
підрозділів фізичної безпеки, у тому числі на окремих об’єктах та має право на носіння та
використання вогнепальної зброї. Підрозділи поліції особливого призначення є державними
установами, що проводять не комерційну господарську діяльність.Упродовж багатьох років
Управління поліції охорони в Чернівецькій області на договірних засадах здійснює заходи щодо
охорони приміщень, обслуговування засобів сигналізації, забезпечує перепускний режим у
адміністративних приміщеннях Чернівецької обласної прокуратури, посилення охорони об’єкта
«Чернівецька обласна прокуратура», супроводження, охорона та оборона автомобільної колони
оперативної групи та оперативного складу, охорона та оборона апарату Чернівецької обласної
прокуратури в місці дислокації пункту управління.
Національна поліція України, Управління поліції охорони в Чернівецькій області в особливий період,
у мирний час в умовах надзвичайного стану та при проведенні антитерористичної операції надає
послуги за 1 годину охорони одним працівником відділу (діючої станом на день забезпечення
охорони апарату) та узгодженні кількості особового складу, озброєння і військової техніки,
матеріально-технічного забезпечення, необхідного для охорони та оборони об’єктів Чернівецької
обласної прокуратури.
Таким чином при закупівлі послуг з охорони адміністративних приміщень Чернівецької обласної
прокуратури та виникнення умов, визначених частиною 2 статті 40 Закону України «Про публічні
закупівлі», щодо відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) із зазначених послуг, які
можуть бути поставлені тільки Управлінням поліції охорони в Чернівецькій області на відповідному
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи.


