ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Центральний державний архів зарубіжної україніки
03680, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 3 тел. 520-05-17, 278-33-45

6023XX262277

№053807
від 24.02.2016

"ВДЗ" №37(24.02.2016)

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Центральний державний архів зарубіжної україніки
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35263911
1.3. Місцезнаходження: м.Київ, вул.Солом’янська, 3, 0368
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35210050003630
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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Пашкович Олексій Валентинович, головний спеціаліст
відділу фінансово-економічного та ресурсного забезпечення, телефон (044) 248-91-26,
тел./факс: (044) 248-91-26,Е-mail: pashkovych@tsdazu.gov.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
213914,40 (двісті тринадцять тисяч дев’ятсот чотирнадцять грн. 40 коп.) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: tsdazu.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 016:2010 – 84.24.1 - Послуги у сфері
громадського порядку та громадської безпеки, код за ДК 021:2015 –75241000-7 Послуги із забезпечення громадської безпеки
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: один цілодобовий пост
охорони

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м.Київ, вул.Солом’янська, 3,
0368
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лютий-грудень 2016 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Відділ цивільної охорони Департаменту поліції охорони, 04071 м. Київ, вул.
Ярославська, 33, тел. 482-47-02, 482-51-01
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 213914,40 (двісті тринадцять тисяч дев’ятсот чотирнадцять грн. з ПДВ) грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: наявність підстав передбачених пунктом
2 частини 2 статті 39 Закону України ‟Про здійснення державних закупівельˮ:
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: -

9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: Голова комітету з
конкурсних торгів, заступник директора ЦДАЗУ В.О. Тихенко

________________________
(підпис, М. П.)

