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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
61003, м. Харків, пр-т  Московський 7, тел./факс 731-26-62,тел./факс 700-53-41 

Е-mail: daho_ archiv@ukr.net  Web: http://archives.kh.gov.ua/ 
 

 

№      на ______ від_________ 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування процедури закупівлі 

в одного учасника 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування.  

Державний архів Харківської області 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.  

03494422 

1.3. Місцезнаходження. 

просп. Московський, 7, м. Харків, 61003 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 

35215001000051 в ГУ ДКCУ у Харківській області МФО 851011 

1.5. Посадові особи замовника,уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

Юдіна Лариса Миколаївна, заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів, 

вул. Мироносицька, 41, м. Харків, 61002, (057) 731-59-86, (057) 700-53-41,  

факс (057) 700-53-42  daho_archiv@ukr.net 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 

Державний архів Харківської області ЄДРПОУ 03494422 

2.  Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування. 

Державний бюджет 

2.2 Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі 

      410000,00грн.(чотириста десять  тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ 

2.3 Очікувана ціна одиниці товару ( у разі закупівлі  товару) 

 

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). 

Сайт Державного архіву Харківської області www.archives.kh.gov.ua 

5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі. 

ДК 016:2010 код 35.30.1 пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

(постачання теплової енергії) 

5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг. 

        455.58593 Гкал 

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 

просп. Московський, 7, м. Харків, 61003;  вул. Мироносицька, 41, м. Харків, 61002 

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 

на 2014 рік 

mailto:archiv@ukr.net
http://archives.kh.gov.ua/


6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника, з яким проведено переговори. 

Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” 

вул. Доброхотова,11, м. Харків, 61037 (057) 758-84-07, (057) 737-94-00 ф. 

7. Ціна пропозиції: 

7.1 Загальна ціна прпозиції. 

410000,00 грн. (чотириста десять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 

7.2 Ціна пропозиції за одиницю товару( у разі закупівлі товару) 

8. Додаткова інформація. 
 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,  

Заступник директора Державного архіву 

Харківської області         Л.М. Юдіна 

 

тел. 731-59-86, 700-53-42 (ф), 067-929-59-07(Юдіна Л.М.) 

 


