ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-02-21-002259-b

1. Найменування замовника:

Комунальна установа «Одеський історикокраєзнавчий музей»

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02223773

3. Місцезнаходження замовника:

65026, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.
Гаванна, буд. 4

4. Конкретна назва предмета
закупівлі

5. Коди
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі (за
наявності)

6.
Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

ПОСЛУГИ З ОХОРОННИХ
ЗАХОДІВ ТА ВНУТРІШНЬООБ’ЄКТОВОГО РЕЖИМУ
ЩОДО ПРИМІЩЕНЬ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
"ОДЕСЬКИЙ ІСТОРИКОКРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ", ДЕ
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ІСТОРИЧНІ ТА
КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО
ЗНАЧЕННЯ

ДК 021:2015:
79710000-4 —
Охоронні
послуги

4 послуга

до 31 грудня
65026, Україна,
2019
Одеська область,
МІСТО ОДЕСА,
ВУЛИЦЯ ГАВАННА,
БУДИНОК 4 – головна
будівля музею,
ВУЛИЦЯ
ЛАНЖЕРОНІВСЬКА,
БУДИНОК 24-А –
Музей «Степова
Україна», Виставкова
зала (відділи)

Інформація про учасника (учасників)
9. Найменування
учасника (учасників)
(для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори

11. Місцезнаходження (для
юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної
особи) учасника (учасників),
з яким (якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

УПРАВЛІННЯ
ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В
ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

40108934

65074, Україна, Одеська
область, місто Одеса,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА, будинок 70,
корпус А

1 247
685.97 UAH
з ПДВ

+380482641044
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”

cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Голова комітету Хомюк Алла Іванівна, додатково повідомила - що надання послуг за кодом
національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 79710000-4
«Охоронні послуги» (ПОСЛУГИ З ОХОРОННИХ ЗАХОДІВ ТА ВНУТРІШНЬО-ОБ’ЄКТОВОГО РЕЖИМУ
ЩОДО ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ОДЕСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ",
ДЕ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ІСТОРИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ)
для Замовника може бути здійснений тільки певним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи.
Розглянувши підстави застосування процедур можливістю для здійснення даної закупівлі є
застосування лише переговорної процедури закупівлі, оскільки:
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2000 р. № 209 «Про затвердження
переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною
власністю і належать до державної частини Музейного фонду України», музейні колекції та
предмети що зберігаються в Комунальній установі «Одеський історико-краєзнавчий музей» є
державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України.
Також, згідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2000 р. №209 «Про
затвердження переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є
державною власністю і належать до державної частини музейного фонду України», будівлі
Комунальної установи «Одеський історико-краєзнавчий музей» та його структурні підрозділи
входять до цього Переліку.
А Згідно пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. №615 «Про заходи
щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» та переліку до нього,
Комунальна установа «Одеський історико-краєзнавчий музей» підлягає «обов’язковій охороні
підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами», а
згідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. №834 «Питання
функціонування органів поліції охорони як територіальних органів Національної поліції та ліквідації
деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» і додатку №1 до неї, та згідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. №1139 «Про внесення змін до Постанови
Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. №834»: «..."3. Установити, що органи поліції
охорони, утворені як територіальні органи Національної поліції, є правонаступниками
Департаменту Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, що ліквідуються в
установленому законодавством порядку.".», отже підлягає охороні Управлінням поліції охорони в
Одеській області.
Звідси, умова застосування переговорної процедури: відповідно до пункту 2 частини 2 статті 35
Закону умовами застосування переговорної процедури закупівлі є - «відсутність конкуренції (у тому
числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути
укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи».

