Звіт
про результати проведення процедури
закупівлі у одного учасника
№ 1 від 04.05.2011р.
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.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками(прізвище,
ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв’язку, е-mail): ): Виклюк Світлана Анатоліївна, заступник
директора державного архіву Чернівецької області, м Чернівці вул. Стасюка, 20-А,
58029, тел. (0372) 57-37-46, факс (0372) 57-86-54, е- mail: chernivtsiarhiv@gmail.com.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Чернівецька обласна державна адміністрація, 00022680.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: 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.
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: організація двох цілодобових постів
фізичної охорони Відділом Державної служби охорони при УМВС України в
Чернівецькій області на об’єктах Державного архіву Чернівецької області.
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг: м.Чернівці,
вул. Стасюка, 20-А (корпус № 1), вул. Текстильників,1 (корпус №2), 58029.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного
учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася
інформація
про
застосування
процедури
закупівлі
в
одного
учасника:
www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності):
www.cv.archives.gov.ua.
4.3 Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в
одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель та розміщеної на веб-порталі: 07.03.2011р. №28(474); № 002660.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в
одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань
державних закупівель Міністерства економіки України: 4.5. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування процедури закупівлі в
одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України:
07.03.2011р.№28/1(474)/1; № 002660/1.
4.6.Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Міністерства
економіки України про погодження або відмову у погодженні застосування процедури
закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Міністерства
економіки України: 04.04.2011р. №40(486); №028394.

4.7 Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі
Міністерства економіки України: 25.04.2011р. № 49(495); № 049209.
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному
виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України: 5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:22.02.2011р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 22.02.2011р.об 14год.00хв.
каб.14 Державний архів Чернівецької області м.Чернівці вул. Стасюка20-А.
7. Кінцева ціна погоджена в результаті переговорів: 370 000,00грн ( Триста сімдесят
тисяч гривень 00 копійок).
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: Відділ Державної служби охорони при
УМВС України в Чернівецькій області.
8.2. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер: 08597078.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м.Чернівці, вул. Кармелюка, 9, 58001, тел.
(0372)52-98-45, 55-34-27.
9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ):
18.04.2011р. 370 000грн.
10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного
учасника ( якщо таке мало місце): 11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону: Учасник процедури
відповідає вимогам та кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону
України„Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. № 2289-УІ.
12. Інша інформація: Згідно абзацу 2 пункту 2 статті 39 Закону України„Про
здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. № 2289-УІ - відсутність
конкуренції( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які
можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником(
виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1993р. №615 „Про заходи
щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності” та
Переліком об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної
служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України за договорами
передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні
підрозділами Державної служби охорони при УМВС України, тому з Відділом
Державної служби охорони при УМВС України в Чернівецькій області проведено
переговори щодо закупівлі послуг з охорони. Відділ Державної служби охорони при
УМВС України в Чернівецькій області займає монопольне положення на ринку по
забезпеченню охорони об’єктів.

13. Склад комітету конкурсних торгів:
Голова комітету:
Заступник директора державного архіву

Виклюк Світлана Анатоліївна

Заступник голови комітету
Заступник директора-начальник фінансового
відділу державного архіву

Попович Леся Іванівна

Секретар комітету
Головний спеціаліст фінансового відділу
державного архіву

Брензей Тетяна Петрівна

Головний спеціаліст відділу формування НАФ
та діловодства державного архіву

Ковальов Ігор Олегович

Архівіст ІІ категорії організаційно - аналітичного
відділу державного архіву

Єленек Тетяна Валеріївна

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора Державного архіву
Чернівецької області

С.А.Виклюк

