ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі
в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: державний архів Волинської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494250
1.3. Місцезнаходження: Волинська область, м. Луцьк, вул. Ветеранів, 21, 43024
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35215001000043
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): Кравчук Петро Андрійович, начальник технічного відділу
державного архіву Волинської області; м. Луцьк, вул. Ветеранів, 21, телефон 0(332) 257 996,
e-mail: info@davo.voladm.gov.ua, post@davo.voladm.gov.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): державний архів Волинської області, ЄДРПОУ 03494250
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: бюджетні кошти
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для
друку, не для оприлюднення): 486880 (чотириста вісімдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят)
гривень 80 коп.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для
оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності): volyn.archives.gov.ua.
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: 84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та
громадської безпеки
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Послуги охоронців:
організація двох цілодобових постів цивільної охорони Державною службою охорони на
об’єктах державного архіву Волинської області
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: корпус № 1:
вул. Ветеранів, 21, м. Луцьк, Волинська область; корпус № 2: вул. Глушець, 37а, м. Луцьк,
Волинська область
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня – 31 грудня
2014 року
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Відділ Державної служби охорони
при УМВС України у Волинській області; Волинська область, м. Луцьк, вул. Драгоманова,
37, 43016; тел. 0(332) 725 467, 742 280
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції: 486880 (чотириста вісімдесят шість тисяч вісімсот
вісімдесят) гривень 80 коп.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
8. Додаткова інформація: застосовується переговорна процедура закупівлі відповідно до
Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-VII.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів

О.І.Савич

