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06.03.2012р. № 158 На № від

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт  пропозиції за результатами застосування

процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державний архів Чернівецької області.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494540.
1.3. Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Стасюка, 20-А, 58029.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код - 75.24.1.(ДК 016-97), послуги у сфері
охорони громадського порядку і безпеки, послуги охоронців - організація двох
цілодобових постів фізичної охорони Відділом Державної служби охорони при УМВС
України в Чернівецькій області на об’єктах Державного архіву Чернівецької області.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання  послуг: організація двох
цілодобових постів фізичної охорони Відділом Державної служби охорони при УМВС
України в Чернівецькій області на об’єктах Державного архіву Чернівецької області.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Чернівці,
вул. Стасюка, 20-А (корпус № 1), вул. Текстильників,1 (корпус №2), 58029;
2.4.Строк поставки товарів, виконання робіт, чи надання послуг:
січень- грудень 2012 року.
3. Процедура закупівлі: закупівля в одного учасника.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: 05.03.2012р. № 28(630); №101924.
5. Учасник - переможець:
5.1. Найменування: Відділ Державної служби охорони при УМВС України в
Чернівецькій області.
5.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08597078.
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для
фізичної особи),телефон, телефакс: м.Чернівці, вул. Кармелюка, 9,  58001, тел. (0372)
52-98-45; 55-34-27.
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів( цінової пропозиції, пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):

355 000,00грн.
     ( Триста п’ятдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.).
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) -
7. Дата прийняття рішення  про акцепт пропозиції конкурсних торгів(цінової пропозиції):
06.03.2012р.
  8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 26.03.2012р.

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора Державного архіву
Чернівецької області                                                               С.А.Виклюк
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