ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
в межах закупівлі: UA-2021-03-12-002315-a
12.03.2021
Підстава для публікації обґрунтування: пункт 41 постанови Кабінету Міністрів
України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів».
Мета проведення закупівлі: забезпечення охорони деяких об’єктів ЛНГМ ім. Б.Г.
Возницького для забезпечення функціонування протягом 8 місяців 2021 року.
Замовник: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького.
ЄДРПОУ: 02223750.
Вид процедури: відкриті торги.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-12-002315-a.
Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 75240000-0 - Послуги із забезпечення
громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку (послуги з
охорони об’єкту).
Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 469 600,00 грн. з ПДВ.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Технічна специфікація
Розташування постів охорони об'єктів Львівської національної галереї
мистецтв імені Б.Г.Возницького
№

1.

2.

Кількість
постів
Режим
охорони:

Назва об’єкту

1 пост
Відділ «Музей інтер’єрів
цілодобовий XIV-XVIII ст.», Відділ
«Музей
Офіційних
прийомів та урочистих
подій» (м. Львів, вул.
Коперника, 15)
1 пост
Відділ
«Музей
цілодобовий європейського
мистецтва
ХІХ-ХХІ ст.»
(м. Львів, вул. Стефаника, 3)

Дислокація

Примітки:

Пост №1
вхід в музей

Контроль входу-виходу та
охорона громадського порядку
в музеї.
(В неробочий час - рухомий
патруль з собакою).

Пост №1 – Контроль входу-виходу та
стаціонарний охорона громадського порядку
в музеї.

3.

2 поста
2 цілодобові

Фонди відділу «Музей заповідник
«Олеський
замок», (Львівська обл.,
Буський р-н, смт. Олесько,
вул. Замкова, 27)

Всього
постів:

4 цілодобові пости

(В неробочий час - рухомий
патруль з собакою).
Контроль входу-виходу та
охорона громадського порядку
Пост №1 – в музеї. (В неробочий час,
вхідна брама охоронник поста №1 здійснює
Пост №2 – патрулювання
об’єкту
з
(моніторна)
собакою).
Відеоспостереження
(моніторна)
ведеться
цілодобово.

Термін надання послуги на об’єкті – 245 календарних днів 2021 р.
Вимоги до постів:
1. Договір добровільного страхування професійної відповідальності Учасника перед третіми
особами (розмір страхової суми не менше ніж 2 000 000 грн. (два мільйони гривень),
повинний бути дійсним до закінчення терміну дії угоди про надання послуг з охорони.
2. Послуги у сфері охорони будівель, споруд, приміщень, та матеріальних цінностей згідно
з дислокацією.

