
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-14-003293-b

Найменування замовника: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02224643

Місцезнаходження замовника: ПРОВУЛОК ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1, Одеса,
Одеська область, 65026, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: послуги з охорони від пожеж

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:75250000-3: Послуги пожежних і
рятувальних служб

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

послуги з охорони
від пожеж

ДК 021:2015:
75251000-0 — Послуги
пожежних служб

1 посл. Відповідно до
документації,
Україна

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)



Iнша
подія

Оплата за цим Договором здійснюється
Замовником щомісячно в національній
валюті України шляхом 100 %
передплати належної до сплати суми,
вказаної у кошторисі видатків на
місяць, на реєстраційний рахунок
Виконавця, зазначений в даному
договорі, не пізніше 4 (чотирьох)
робочих днів з моменту підписання
Сторонами Акту приймання-передачі
виконаних робіт.

Пiсляоплата 4 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 4909558.44 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

ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ В
ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

38643633 65091, Україна, Одеська
область, Одеса,
Прохорівська,6

+0487793182

4 909 558.44
UAH з ПДВ

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



Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області є
єдиною компанією, що надає послуги з охорони від пожеж у місті Одесі. На виконання вимог п.2
ст.60 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012р. №5403-УІ, п.1.5 загальної частини
Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1994р. №508 «Про заходи щодо виконання Закону
України «Про пожежну безпеку», та п.8 Постанови Міністрів України від 27.11.2013р. №874 «Про
затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин)
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях
та переліку суб’єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)» та згідно
наказу ДСНС України від 04.02.2013 №3 (у редакції наказу ДСНС України 01.11.2016 №560
«Положення про Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
Одеській області») Головне управління є територіальним органом Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в Одеській області, уповноваженим на забезпечення реалізації державної
політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи,
гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.
Головне управління є правонаступником прав і обов’язків Головного територіального управління
Міністерства надзвичайних ситуацій України в Одеській області та Головного управління
Держтехногенбезпеки в Одеській області.


