ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Центральний державний архів зарубіжної україніки
03680, Україна,м. Київ, вул. Солом’янська,3 тел. 278-33-45, 520-05-17
ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
послуг з охорони
N 1 від 07 липня 2014 року
1. Замовник:
1.1. Найменування: Центральний державний архів зарубіжної україніки.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35263911.
1.3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 3.
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, e-mail): Тихенко Володимир
Олександрович, заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів,
тел. (044) 248-91-25.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ): Центральний державний архів зарубіжної україніки, 35263911.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування: ДК-016-2010, код 84.24.1 - послуги у сфері громадського
порядку та громадської безпеки (послуги з охорони приміщення).
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг-1
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг: м. Київ, вул.
Солом’янська, 3.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.07.2014 по
31.12.2014
4. Інформація щодо інформування про застосування переговорної процедури
закупівлі:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на
якому розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури
закупівлі: www. tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі (у разі наявності). 4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, опублікованої у державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України:
№ 128213 «ВДЗ» 14(03.06.2014) від 03.06.2014
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з

питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України : 4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України: 03.06.2014р. №128213.
4.6. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, опублікованого в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:
№ 130298 «ВДЗ» 18(10.06.2014) від 10.06.2014.
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
переговорної процедури закупівлі, яка була опублікована в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на
веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 139929
«ВДЗ» 34(03.07.2014) від 03.07.2014.
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
переговорної процедури закупівлі державних закупівель Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України: 5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні переговорної процедури
закупівлі: 3 червня 2014 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 03. 06. 2014р.,
16 год. 00 хв., вул. Солом’янська, 3, м. Київ, Центральний державний архів
зарубіжної україніки.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
110000 грн. (з урахуванням ПДВ).
(цифрами)
Сто десять тисяч грн. (з урахуванням ПДВ).
(словами)
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Київський міжрайонний відділ
УДСО при ГУМВС України в м. Києві.
8.2. Ідентифікаційний код: код за ЄДРПОУ 36281774.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 04050, м. Київ, вул. Студентська, 9.
тел. (044) 481-01-39.
9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ):
23 червня 2014 року, 100000грн. (Сто десять тисяч грн.) з урахуванням ПДВ.
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури
закупівлі (якщо таке мало місце): 12.Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:
- учасник - Київський міжрайонний відділ УДСО при ГУМВС України в м.
Києві.
- відповідає кваліфікаційним вимогам відповідно до ст. 16 Закону, а саме:
- забезпечений обладнанням, спорядженням та технікою.;

- штат укомплектовано працівниками відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід охорони об’єктів державного значення, що
документально підтверджено;
- документально підтверджена фінансова спроможність учасника та
відсутність заборгованості у нього по кредитам.
13. Інша інформація:
- Об’єкт, Центральний державний архів зарубіжної україніки, входить до
«Переліку об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами
Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ»
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 р. № 615
та пункту другого частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель»;
14. Склад комітету з конкурсних торгів : (прізвища, ініціали та посади членів
комітету конкурсних торгів).
Голова комітету

В. О. Тихенко

Заступник голови

Г. І. Пустовіт

Відповідальний секретар

О. В. Пашкович

Члени комітету

О. В. Стадник
І. М. Мага
Л. І. Пенжуляк
Г. А. Горбунова

Голова комітету з конкурсних торгів,
Заступник директора

В.О. Тихенко

