
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-25-003570-a

Найменування замовника: Луганська обласна прокуратура

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02909921

Місцезнаходження замовника: Україна, місто Сєвєродонецьк, 93400, Луганська
область, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ЛІЩИНИ, будинок 27

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Охоронні послуги (послуги з моніторингу сигналів
тривоги, що надходять з пристроїв охоронної
сигналізації та з охорони об’єктів)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:79710000-4: Охоронні послуги

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

Охоронні
послуги (послуги
з моніторингу
сигналів
тривоги, що
надходять з
пристроїв
охоронної
сигналізації)

ДК 021:2015:
79710000-4 —
Охоронні послуги

1 послуга Україна, за адресами
Замовника, 93400,
Луганська область, за
адресами Замовника

до 31 грудня
2021

Охоронні
послуги (фізична
охорона об’єктів)

ДК 021:2015:
79710000-4 —
Охоронні послуги

1 послуга Україна, місто
Сєвєродонецьк,
93400, Луганська
область, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ЛІЩИНИ,
будинок 27

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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



Надання послуг Пiсляоплата 10 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 1700000 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 ЛУГАНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

40109152 93404, Україна, Луганська
область, місто
Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ
ПАРТИЗАНСЬКА будинок
27

+380645244934

1 696 400.64
UAH

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
Згідно внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора, у разі
настання особливого періоду, охорона має здійснюватись суб’єктами до обов’язків яких входить
охорона та оборона у визначених випадках, в тому числі із наявністю права застосування
вогнепальної зброї та спеціальних транспортних засобів. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
охоронну діяльність» суб'єкт охоронної діяльності - суб'єкт господарювання будь-якої форми
власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність на
підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії. Згідно ст. 9 Закону України «Про охоронну
діяльність» суб'єкт охоронної діяльності має право для забезпечення охоронної діяльності
придбавати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку спеціальні



засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Додатком до постанови Кабінету
Міністрів України від 11.02.2013 № 97 визначено перелік спеціальних засобів, придбання,
зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності. Водночас, згідно
вимог зазначеної Постанови, до вказаного переліку вогнепальна зброя не входить. Таким чином,
суб’єкти охоронної діяльності згідно вимог чинного законодавства не мають права для
забезпечення охоронної діяльності придбавати, зберігати та використовувати вогнепальну зброю.
Інструкцією про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів
з фізичної охорони об’єктів, затвердженої наказом МВС України від 07.07.2017 № 577 «Про
організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони об’єктів»,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2017 № 989/30857 визначено, що наряди поліції
охорони під час несення служби використовують та застосовують: вогнепальну зброю; спеціальні
засоби; фізичний вплив (силу); технічні засоби охорони; транспортні засоби (спеціалізовані та
оперативні транспортні засоби); засоби телекомунікації та інформативно-телекомунікаційні
системи, прилади контролю, інженерні споруди і загородження; службових собак. При цьому,
Законом України від 02.07.2015 № 580-VIII «Про Національну поліцію» визначено, що поліція,
відповідно до покладених на неї завдань, здійснює охорону об'єктів права державної власності та
має на озброєнні бойову вогнепальну зброю. Відтак, Управління поліції охорони в Луганській
області має право під час здійснення охоронної діяльності на використання та застосування
вогнепальної зброї.
Разом з цим, в адміністративній будівлі обласної прокуратури та місцевих прокуратурах створено
приміщення режимно-секретних об'єктів. Всі об'єкти мають відповідну категорію режиму
секретності, спеціальний дозвіл служби безпеки України на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею, які видано на підставі акту спеціальної експертизи. Крім того, в
адміністративних будівлях обласної прокуратури розміщено структурні підрозділи, які розслідують
та здійснюють процесуальне керівництво в резонансних справах стосовно осіб, які вчинили тяжкі
злочини. У них зберігаються документи, висновки експертів, речові докази у кримінальних
провадженнях.
На виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про
державну таємницю» та Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939, охорону державної
таємниці, а саме секретних документів, матеріальних носіїв секретної інформації, режимних
приміщень забезпечує Управління поліції охорони.


