Назва предмету закупівлі: Послуги з охорони приміщень, реагування на тривожні сигнали
охоронних систем, спостереження за станом та технічне обслуговування засобів сигналізації,
що встановлені на об'єктах замовника у Донецькій області.
Обґрунтування технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Згідно своїх основних завдань Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
(м. Харків) (далі – Управління) реалізує зокрема у сферах державної реєстрації актів
цивільного стану, державну політику у сферах організації примусового виконання рішень
судів та інших органів (посадових осіб), забезпечує роботу нотаріату шляхом забезпечення
безперебійної роботи своїх структурних підрозділів та підвідомчих установ, а саме: державних
нотаріальних контор, відділів державної реєстрації актів цивільного стану, відділів державної
виконавчої служби та апарату Управління.
З метою виконання вимог Законів України «Про нотаріат», «Про Національний
архівний фонд та архівні установи», наказу Міністерства юстиції від 29.10.2012 № 1578/5
«Про затвердження Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтва
про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання», в частині збереження
бланків свідоцтва, нотаріальних дій, Управлінню необхідно забезпечити засобами охоронної
сигналізації архівні кімнати нотаріальних контор, приміщення де зберігаються бланки
свідоцтва та документи Національного архівного фонду.
Таким чином Управлінню необхідно організувати охорону 18 відділів державної
виконавчої служби, 27 відділів державної реєстрації актів цивільного стану, 42 нотаріальних
контор та 1 адміністративних приміщень Управління.
Оскільки охоронна діяльність є ліцензійним видом діяльності Управління вимагає
надання Учасниками ліцензії на провадження охоронної діяльності.
Інші технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі вимог
Закону України «Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 року № 4616-VІ (із змінами) та
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності» від 18.11.2015 р. № 960.
Розмір бюджетного призначення: Згідно аналізу офіційних сайтів суб’єктів господарювання,
які здійснюють діяльність з надання охоронних послуг, поліції охорони та на підставі
відповідей, наданих ТОВ «Невідомча охорона Донецької області», ТОВ «Позавідомча охорона
– Азов», ТОВ «Дніпровська охоронна компанія «Професійний захист» та ТОВ «СФЕРА»
середня вартість однієї години фізичної охорони по Донецькій області становить 80 гривень, а
технічної – 850 гривень в місяць. Виходячи з обсягу необхідних охоронних послуг очікувана
вартість становить – 748 000,00 гривень та складається з охорони – 88 об’єктів * 850 грн. * 10
місяців = 748 000,00 грн.
Очікувана вартість предмету закупівлі: Згідно аналізу офіційних сайтів суб’єктів
господарювання, які здійснюють діяльність з надання охоронних послуг, поліції охорони та на
підставі відповідей, наданих ТОВ «Невідомча охорона Донецької області», ТОВ «Позавідомча
охорона – Азов», ТОВ «Дніпровська охоронна компанія «Професійний захист» та ТОВ
«СФЕРА», середня вартість однієї години фізичної охорони по Донецькій області становить
80 гривень, а технічної – 850 гривень в місяць. Виходячи з обсягу необхідних охоронних
послуг очікувана вартість становить – 748 000,00 гривень та складається з охорони – 88
об’єктів * 850 грн. * 10 місяців = 748 000,00 грн.
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