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Інформація
про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617
1.3. Місцезнаходження: вул.Українська, 48, м.Запоріжжя, 69095
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35219001008989 в ГУДКСУ в Запорізькій 
області, р/р 35224201008989 в ГУДКСУ в Запорізькій 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, e-mail).
Прізвище, ім’я, по батькові: Пилявська Ольга Леонідівна
Посада: заступник директора Державного архіву Запорізької області
Телефон: (0612) 62-11-21, (066) 946-29-92
Тел./факс: (0612) 62-24-31
Е-mail: dazo@zp.ukrtel.net
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 534000 
(п’ятсот тридцять чотири тисячі) грн.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді 
окремого електронного документу.
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про 
закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю: www.archivzp.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код 84.24.1 - послуги у сфері громадського порядку 
та громадської безпеки (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки) 
- послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги охоронців на 
двох об’єктах Державного архіву Запорізької області
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника, 
просп.Леніна, 162-б, м.Запоріжжя
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень 2014 року – грудень 
2014 року
6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасників, з яким проведено 
переговори (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
- Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в Запорізькій області, 
адреса: вул.Запорізька, 15, м.Запоріжжя, 69002, тел.: (0612) 13-11-32, тел./факс.: (0612) 
62-20-11.
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції:
- 533834,40 грн.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у 



вигляді окремого електронного документу.
8. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону
9. Iнформація для оператору прийому: 
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву 
Запорізької області, Пилявська Ольга Леонідівна

_________________________
(підпис, М. П.)


