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ІНФОРМАЦІЯ 
про 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. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35214001000023, в Головному управлінні  
Державної  казначейської служби України в Чернівецькій області. 
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. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України,на якому розміщується інформація 
про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 
 
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю( у разі наявності): www.cv.archives.gov.ua.  
 
5.  Інформація про  предмет закупівлі:  
5.1. 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. 
5.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: організація двох цілодобових постів фізичної 
охорони Відділом Державної служби охорони при УМВС України в Чернівецькій 
області на об’єктах Державного архіву Чернівецької області. 
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м.Чернівці,  
 вул. Стасюка, 20-А (корпус № 1), вул. Текстильників,1 (корпус №2), 58029.  
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень- грудень 2012 року. 
 



6. Найменування /прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасника, з яким проведено переговори: Відділ Державної служби охорони при УМВС 
України в Чернівецькій області,   м.Чернівці, вул. Кармелюка, 9,  58001,  
Федоруца  Віталій Васильович тел. (0372) 52-98-45, 55-34-27, 0503747944. 
 
7. Ціна пропозиції: 355 000,00грн. ( Триста п’ятдесят п’ять тисяч гривень00 коп.). 
 
8. Додаткова інформація: Учасником переговорів надано підтверджену документально 
інформацію про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 
Закону України „Про здійснення державних закупівель”. 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 


