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02.02.2015 № 93  На №  від  

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування переговорної процедури закупівлі 

 
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. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35219001014843; 35224201014843 в 

Головному управлінні  Державної  казначейської служби України в Чернівецькій 
області. 

1.5. 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,електронна адреса): 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,  
chernivtsiarhiv@gmail.com.   

 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі:  172 351,13 грн.(Сто сімдесят дві тисячі триста п’ятдесят одна гривня 13 
копійок). 

 
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю: www.cv.archives.gov.ua.  
 
4.  Інформація про  предмет закупівлі:  
4.1. Найменування предмета закупівлі: код - 84.24.19.(ДК 016:2010), послуги щодо 

охорони  громадського порядку та громадської безпеки, інші - послуги охоронців - 
організація одного нічного поста фізичної охорони Відділом Державної служби 
охорони при УМВС України в Чернівецькій області на об’єктах Державного архіву 
Чернівецької області. 

4.2. Кількість товарів, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: організація 
одного нічного поста фізичної охорони Відділом Державної служби охорони при 
УМВС України в Чернівецькій області на об’єктах Державного архіву Чернівецької 
області. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг: м. Чернівці,  
вул.Стасюка, 20-А , 58029.  

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 
2015 року. 

 
5. Найменування /прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні 

телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори: Відділ Державної 
служби охорони при УМВС України в Чернівецькій області,   м. Чернівці, вул. 
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Кармелюка, 9,  58001, Федоруца  Віталій Васильович, тел. (0372) 52-98-45, 55-34-27, 
0503747944. 

 
6. Інформація про ціну пропозиції: 172 351,13 грн.(Сто сімдесят дві тисячі триста 

п’ятдесят одна гривня 13 копійок). 
 
7. Умова застосування переговорної процедури: згідно абзацу 2 частини 2 статті 

39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-
VII - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному 
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.   

   
 
8. Додаткова інформація: Відділ Державної служби охорони при УМВС України 

в Чернівецькій області займає монопольне положення на ринку по забезпеченню 
охорони об’єктів, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993року 
№615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм 
власності». 

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


	УКРАЇНА



