
ІНФОРМАЦІЯ  
про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі 
1. Замовник. 
1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області. 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617. 
1.3. Місцезнаходження вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095. 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів. 
3. Інформація про предмет закупівлі. 
3.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги у сфері громадського 

порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та 

послуг 016:2010 − 84.24.1 (код за ДК 021:2015 - 75240000-0 Послуги із 

забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського 

порядку). 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги 

охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області. 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. 

Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095 (за адресою замовника), проспект 

Соборний, 162б, м. Запоріжжя, 69057. 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2016 

року – грудень 2016 року. 
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі. 
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено 

інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі: 
www.archivzp.gov.ua. 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель: №102022, "ВДЗ" №72(14.04.2016) від 14.04.2016. 
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель: 14.04.2016 № 102022/1. 
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №103492, "ВДЗ" 

№74(18.04.2016) від 18.04.2016. 
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури 

закупівлі: 04.04.2016. 
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Управління поліції 

охорони в Запорізькій області. 
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 40108947. 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 

фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Гаврилова, 3, м. Запоріжжя, 69118, тел. 

(0612) 13 11 32, факс (061) 2798638. 
7. Результат проведення процедури закупівлі. 
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7.1. Дата акцепту пропозиції: 15.04.2016. 
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 29.04.2016. 
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 773000,00 грн. (сімсот 

сімдесят три тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ. 
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 
8. Відміна процедури закупівлі. 
8.1. Дата прийняття рішення. 
8.2. Підстава. 
 
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів,  
заступник директора Державного  
архіву Запорізької області                О.Л. Ядловська 


