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ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: Вінницький обласний краєзнавчий музей.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02226197.
1.3. Місцезнаходження: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 19.
1.4. Відповідальний за проведення закупівлі: Домбровський Михайло Васильович, заступник директора
з господарської роботи, Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 19. кім. 6, тел./факс: (0432) 67-20-93,
museumk@i.ua .
1.5. Дата прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 21 січня 2022 року
Протокол № _3_.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги з охорони будівель і території ВОКМ та відокремлених
підрозділів, в т.ч. фізична та за допомогою технічних засобів, супровід, технічне обслуговування
системи відеоспостереження, охоронної та пожежної сигналізації, пожежне спостереження на 2022 рік
по коду CPV 79710000-4 - охоронні послуги.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Послуги з охорони будівель і
території ВОКМ та відокремлених підрозділів, в т. ч. фізична та за допомогою технічних засобів,
супровід, технічне обслуговування системи відеоспостереження, охоронної та пожежної сигналізації,
пожежне спостереження на 2022 рік.
2.3. Місце надання послуг: будівлі ВОКМ, за адресами: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 19,
вул. М. Оводова, 20; відокремлений підрозділ «Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв
нацизму» ВОКМ за адресою: 23211, Вінницький р-н., смт. Стрижавка, вул. Туристична, 2 урочище
«Кемпінг»; відокремлений підрозділ «Музей композитора М. Д. Леонтовича» ВОКМ за адресою:
23815, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Марківка, вул. Леонтовича, 2; відокремлений підрозділ
«Музей Батозької битви» ВОКМ за адресою: 24327, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.
Четвертинівка, вул. Гагаріна, 41.
2.4. Строк надання послуг: до 31.12.2022 р.
3. Інформація про учасника процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи: Управління поліції охорони у Вінницькій області,
3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40109131.
3.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 21034, м. Вінниця, пров. Залізничний, 6, (0432) 271089.
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: згідно п.2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про
публічні закупівлі», а саме відсутність конкуренції з технічних причин, 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 21.11.2018 № 975 «Про затвердження категорій
об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні
органами поліції охорони на договірних засадах» затверджено перелік категорій об’єктів державної
форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони
на договірних засадах.
Згідно п.10 переліку, охороні поліції охорони підлягають музейні заклади, в яких зберігаються
музейні предмети державної частини Музейного фонду України, внесені до Державного реєстру
національного культурного надбання.
На виконання наказу Міністерства культури і мистецтв України від 25.10.2001 р. № 653 та постанови
колегії управління культури і туризму Вінницької ОДА від 27.12.2005 р. №7/3, управління культури і
туризму Вінницької ОДА надіслало перелік предметів із колекції Вінницького обласного
краєзнавчого музею 23.02.2006 р. № 257/02-21 для включення до Державного реєстру національного
культурного надбання. Приміщення музею за адресою м. Вінниця, вул. Соборна,19 є пам’яткою
архітектури національного значення «Келії Єзуїтського монастиря (охор.№54/3)» занесеною до
Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини.
Беручи до уваги вищевикладені факти, а також те, що Постанова Кабінету Міністрів України
від 21.11.2018 № 975 чинна, охорона Вінницького обласного краєзнавчого музею та відокремлених
підрозділів має здійснюватися виключно поліцією охорони на безальтернативній основі.
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