
ІНФОРМАЦІЯ  
про застосування 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. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35229678008989 в Державній казначейській 

службі України, м. Київ, МФО 820172. 
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, електронна адреса): Ядловська Ольга Леонідівна, 

заступник директора Державного архіву Запорізької області, вул. Українська, 48,                  
м. Запоріжжя, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: 
archive_zp@arch.gov.ua 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі: 773000,00 грн. (сімсот сімдесят три тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ. 
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю: www.archivzp.gov.ua. 
4. Інформація про предмет закупівлі. 
4.1. 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). 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги охоронців 

на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області. 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Українська, 48,     

м. Запоріжжя, 69095 (за адресою замовника), проспект Соборний, 162б, м. Запоріжжя, 

69057. 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2016 року – 

грудень 2016 року. 
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Управління поліції охорони в 

Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Гаврилова, 3, 69118, начальник Жовтневого МВ 

Управління поліції охорони в Запорізькій області Отцов Андрій Олексійович,                       
тел. (0612) 13 11 32. 

6. Інформація про ціну пропозиції: 773000,00 грн. (сімсот сімдесят три тисячі гривень 

00 копійок) з ПДВ. 
7. Умова застосування переговорної процедури: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону 

України від 10.04.2014 № 1197-VII: 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. 

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


