ЗВІТ
про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника
№ 1 від 19.05.2011р.
1. Замовник
1.1. Найменування: Державний архів Одеської області.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494385.
1.3.Місцезнаходження: місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 18, 65026.
1.4. 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, е-mail): Білоусова Лілія
Григорівна – заступник директора Державного архіву Одеської області,
місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 18, каб. № 5, 65026,
телефон/факс (048) 722-80-25, initochko@te.net.ua.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ): Одеська обласна державна адміністрація, код ЄДРПОУ:
00022585.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: 74.60.1 «Послуги з проведення розслідувань і
забезпечення безпеки».
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: охорона будівель Державного
архіву Одеської області,
де зберігаються документи Національного
архівного фонду України.
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг: місто Одеса,
вулиця Жуковського, будинок 18, 65026; місто Одеса, вулиця Пироговська,
будинок 29, 65023.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в
одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому
розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного
учасника: www.tender.me.qov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі
наявності).4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури
закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на вебпорталі Міністерства економіки України: Інформаційний бюлетень «Вісник
державних закупівель» від 04.04.2011 р., № 40 (486), номер оголошення
023027 (ТРП).

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури
закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному
виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України: 4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури
закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки
України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від
04.04.2011 р., № 40 (486), номер оголошення 023027/1 (ТРП).
4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення
міністерства економіки України про погодження або відмову у погодженні
застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та
розміщених на веб-порталі Міністерства економіки України: Інформаційний
бюлетень «Вісник державних закупівель» від 25.04.2011 р., № 49 (495), номер
оголошення 049141 (ТРП).
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення
на веб-порталі Міністерства економіки України: Інформаційний бюлетень
«Вісник державних закупівель» від 16.05.2011 р., № 58 (504), номер
оголошення 063930 (ТРП).
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному
інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки
України: 5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
22.03.2011 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
23.03.2011 р.,
10-00, місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 18, каб. № 5
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 299985,80 грн.
(двісті дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 80
копійок) з ПДВ;
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування\ прізвище, ім’я, по батькові: Управління Державної служби
охорони при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України
в Одеській області.
8.2. Ідентифікаційний код\ідентифікаційний номер: 08596972.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: місто Одеса, вулиця Академіка
Філатова, будинок 70-а, 65074, телефон (048) 732-76-16, телефакс (0482) 6410-44.
9. Дата укладання договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ):
10.05.2011 р., 299985,80 грн. (двісті дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот
вісімдесят п’ять гривень 80 копійок) з ПДВ.

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в
одного учасника (якщо таке мало місце): 11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону: Надані
всі
документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним
критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» та відповідають встановленим законодавством
вимогам.
12. Інша інформація:
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи
щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності»
передбачено, що Державні архіві та їхні сховища підлягають обов’язковій
охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві
внутрішніх справ. У зв’язку з тим, що зазначені послуги з охорони архівів
можуть бути надані тільки певним виконавцем, відповідно до пункту 2
частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель», обрано процедуру закупівлі послуг з проведення розслідувань і
забезпечення безпеки, послуг охоронців в одного учасника – Управління
Державної служби охорони при Головному управлінні Міністерства
внутрішніх справ України в Одеській області.
Згідно рішення комітету з конкурсних торгів від 09.05.2011 року № 5 термін
поставки перенесено з 10 травня по 31 грудня 2011 року у зв’язку з тим що
13. Склад комітету конкурсних торгів
Білоусова Л. Г., заступник директора Державного архіву Одеської області,
голова комітету з конкурсних торгів;
Ксендзик О. І., начальник відділу організації і координації архівної справи
та кадрових питань Державного архіву Одеської області, заступник голови
комітету з конкурсних торгів;
Салфетенко А. Ю., начальник відділу фінансово-економічного та
матеріально-технічного забезпечення Державного архіву Одеської області,
секретар комітету з конкурсних торгів;
Цобенко М. М., завідувач господарством відділу фінансово-економічного та
матеріально-технічного забезпечення Державного архіву Одеської області,
член комітету з конкурсних торгів;
Солончук О. О., начальник відділу зберігання та обліку документів
Державного архіву Одеської області, член комітету з конкурсних торгів.

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора Державного
архіву Одеської області

Л.Г.Білоусова

