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02.02.2015 № 94  На №  від  

 
 

                                                                  
ОБГРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі  
 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Державний архів Чернівецької області . 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494540. 
1.3. Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Стасюка, 20-А, 58029. 
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, 

ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 
міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Виклюк Світлана 
Анатоліївна,заступник директора Державного архіву Чернівецької області, 
м.Чернівці, вул. Стасюка, 20-А,  58029, тел. (0372) 57-37-46, факс (0372) 57-86-54,  
chernivtsiarhiv@gmail.com.   

1.5.Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів  замовника рішення про 
застосування переговорної процедури закупівлі:  02.02.2015р.  

 
2. Інформація про предмет закупівлі. 
2.1. Найменування предмета  закупівлі: код - 84.24.19.(ДК 016:2010), послуги 

щодо охорони громадського  порядку та громадської  безпеки, інші - послуги 
охоронців-організація одного нічного поста фізичної охорони Відділом Державної 
служби охорони при УМВС України в Чернівецькій області на об’єктах Державного 
архіву Чернівецької області. 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: організація 
одного нічного поста фізичної охорони Відділом Державної служби охорони при 
УМВС України в Чернівецькій області на об’єктах Державного архіву Чернівецької 
області. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг:  м.Чернівці, 
вул.Стасюка, 20-А , 58029.  

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 
2015 року. 

 
3. Інформація про учасника (учасників)процедури закупівлі: 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи: Відділ Державної служби охорони при УМВС України в Чернівецькій області. 
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

08597078. 
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 

телефон, телефакс: м.Чернівці, вул. Кармелюка, 9,  58001, тел. (0372)-55-34-27,  
52-73-84. 
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4. Умова  застосування  переговорної процедури закупівлі: згідно абзацу 2 

частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 
10.04.2014р. № 1197-VII - 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.   

 
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування 

переговорної процедури закупівлі: Постановою Кабінету Міністрів України  від 
10.08.1993р. № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та 
інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища 
підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при 
УМВС України, тому з Відділом Державної служби охорони при УМВС України в 
Чернівецькій області проведено переговори щодо закупівлі послуг з охорони. Відділ 
Державної служби охорони при УМВС України в Чернівецькій області займає 
монопольне положення на ринку по забезпеченню охорони об’єктів.  
 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування  переговорної 
процедури закупівлі:  

- Постанова  Кабінету Міністрів України  від 10.08.1993р. №615 «Про заходи 
щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності»; 

- Перелік об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами 
Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України за 
договорами; 

- Положення про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх 
справ України. 
 
    
Голова комітету з конкурсних торгів, 
заступник директора Державного архіву 
Чернівецької області                                                                                          С.А.Виклюк 
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