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Відповідно до потреби на 2021 рік, для
забезпечення функціонування Заповідника
необхідно укласти договір щодо здійснення
функцій охорони на території
орендованого заповідником приміщення,
яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя,
бульвар Центральний, 3.
В 2019 році Приватним підприємством
«Явір -2000» з метою забезпечення та
здійснення функцій охорони Національним
заповідником “Хортиця” на території
орендованого заповідником приміщення,
яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя,
бульвар Центральний, 3, було встановлено
(змонтовані та налаштовані) системи
охоронної сигналізації, які підключені на
його головний пульт централізованого
спостереження (ГПЦС), та відповідно
здійснюється охорона зазначеного об’єкту.
Як висновок, даний провайдер знає
досконало її структуру, володіє
необхідними технічними засобами для
контролю роботи системи та протягом двох
років поспіль здійснював її технічне
обслуговування. Також в складі охоронної
системи використовуються прилади
охоронні Явір GSM-2, розширювачі
шлейфів Явір-ZE8 власного виробництва
ПП «Явір-2000». Впродовж цього періоду
ПП «Явір – 2000» забезпечував якісний

Вартість закупівлі визначено
враховуючи вартість попередньої
закупівлі послуг з централізованої
охорони у 2020 році , з урахуванням
розміру бюджетних видатків,
передбачених кошторисом на
утримання Національного заповідника
«Хортиця».

рівень функціонування охоронної системи.
Налагоджено прямий зв'язок з технічною
службою підтримки та обслуговування,
технічне обслуговування знаходиться на
високому рівні, яке повністю задовольняє
замовника, встановлене обладнання
влаштовує якістю.
Заміна постачальника послуг ПП «Явір –
2000» на іншого призведе до:
- порушення сталого функціонування
охоронної системи на орендованому
об’єкті;
- необхідності заміни елементів апаратної
частини охоронної системи, що призведе до
суттєвих додаткових видатків;
- унеможливлення оперативного отримання
інформації з об’єкту для забезпечення
охорони громадського порядку і
громадської безпеки;
- виникнення проблем технічного
характеру, пов’язаних з експлуатацією та
обслуговуванням.

