
 

   
 

 ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 
 

1. Замовник. 

1.1. Найменування.  

Державний архів Харківської області 

1.2. Код за ЄДРПОУ.  

03494422 

1.3. Місцезнаходження. 

просп. Московський, 7, м. Харків, 61003 

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 звя’зку, електронна адреса) 

Кущ Євген Олександрович, заступник директора архіву, голова комітету з конкурсних торгів,  

пр. Московський, 7, м. Харків, 61003, (057) 700 53 41, (057) 715 72 30,  факс (057) 700 53 42,  

d.arhiv@kharkivoda.gov.ua 

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

переговорної процедури закупівлі. 

02.11.2015 

2. Інформація про предмет закупівлі. 

2.1 Найменування предмета закупівлі. 

ДК 016:2010 код 84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки  
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

7920 годин 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

просп. Московський, 7, м. Харків, 61003;  вул. Мироносицька, 41, м. Харків, 61002 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

на 2015 рік 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. 

Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в Харківській області 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

08597026 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 

вул. Полтавський шлях, 20, м. Харків, 61012, тел. (057) 712-33-33, факс (057) 768-08-06 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. 

п.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» «2. Переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:…2) відсутності 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 обрання переговорної процедури 

закупівлі. 

Однією з основних функцій Державного архіву Харківської області є створення 

належних умов для гарантованого довічного зберігання документів НАФ, утворених у процесі 

діяльності підприємств, установ та організацій, що становлять історико-культурну 

цінність та є надбанням української нації, забезпечивши належний рівень охоронної безпеки 

архівної установи, документації і фонду користування на випадок непередбачуваних втрат 

або пошкодження оригіналів документів. 



Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 10.08.1993 р. № 615  «Про заходи щодо 

вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» (зі змінами). 

Державний архів Харківської області входить у перелік об’єктів (затверджених цією 

постановою), які підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони 

при Міністерстві внутрішніх справ України. 

У зв’язку із вищенаведеним у замовника виникає необхідність закупівлі послуги у сфері 

громадського порядку і громадської безпеки (охорона приміщень архіву цілодобовими постами 

охорони) - код 84.24.1 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 за 

переговорною процедурою закупівлі в Управління Державної служби охорони при ГУ МВС 

України в Харківській області 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. 
- довідка щодо наявності в УДСО при ГУМВС України в Харківській області працівників 

відповідної кваліфікації; 

 - довідка щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази УДСО при ГУМВС України в 

Харківській області; 

- довідка про досвід виконання аналогічних договорів; 

- копія довіреності УДСО при ГУМВС України в Харківській області від 15.01.2015 року №48/2-103 

про повноваження Рябухи А.М.; 

- копія балансу станом на 31 грудня 2014 року; 

- копія звіту про рух грошових коштів за 2014 рік; 

- копія звіту про фінансові результати за 2014 рік. 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,  

заступник директора Державного архіву  

Харківської області          Є.О. Кущ 

 
тел. 700 53 41, 715 72 30, тел./факс700 53 42  

 


