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ЗВІТ  

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№ 2  від  16 червня 2016 року 

1. Замовник.  

1.1. Найменування: Державний архів Харківської області 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494422 

1.3. Місцезнаходження: просп.Московський, 7, м.Харків, 61003 

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, електронна адреса).  

Кущ Євген Олександрович, заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів,  

пр. Московський, 7, м. Харків, 61003, (057) 700 53 41, (057) 715 72 30,  факс (057) 700 53 42,  

archive_kh@arch.gov.ua. 

2. Предмет закупівлі.  

2.1. Найменування.  

Послуги щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, інші 84.24.1 

(84.24.19-00.00) (охорона приміщень архіву цілодобовими постами охорони)(ДК 021:2015 

75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та 

громадського порядку) 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

16080 годин 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  

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

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

Лютий-грудень 2016 рік 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.  

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування переговорної процедури закупівлі. 

www.archives.kh.gov.ua 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

20.04.2016 р. №76(20.04.2016), оголошення № 105304 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

20.04.2016 р. №76(20.04.2016), оголошення № 105304 

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель.  

28.04.2016 р. №82(28.04.2016), оголошення № 110426 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 

процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  

10.05.2016 р. №87(10.05.2016), оголошення № 114584 
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.  

13.04.2016 р. 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).  

15.04.2016 р., 14-00, м. Харків, вул. Мироносицька, 41, кімн. 13 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):  

685 000,00 грн.  
     (цифрами) 

(шістсот вісімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ  
(словами) 



7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  

Управління поліції охорони в Харківській області 

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  

40108955 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 

вул. Полтавський шлях, буд. 20, м. Харків, 61012, тел. (057)712-33-33, факс (057) 768-08-06 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.  

10.05.2016 р., 685 000,00 грн. шістсот вісімдесят п’ять тисяч. грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ  
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. - 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення 

державних закупівель". 

Управління поліції охорони в Харківській області повністю відповідає кваліфікаційним 

критеріям, які передбачені статтею 16 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII із змінами. 

11. Інша інформація. 

1) Переговорна процедура закупівлі застосовується згідно з п. 2 ст. 39 Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. у разі «…відсутності 

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». 

2) Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 р. № 615 «Про 

заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» (зі 

змінами) Державний архів Харківської області входить до переліку об’єктів 

(затверджений цією постановою), які повинні охоронятися Державною службою 

охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.  

Рішення про акцепт пропозиції переможця переговорної процедури закупівлі прийнято 

27.04.2016 року. Опубліковано 28.04.2016 р.,  №82(28.04.2016), оголошення №110426  

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Кущ Є.О., голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора 

Орлова Т.П., заступник голови комітету з конкурсних торгів, в.о. завідувача сектору           

бухгалтерського обліку - головного бухгалтера;            

Колеснік Л.М., член комітету з конкурсних торгів, провідний спеціаліст; 

Сосницький В.І., член комітету з конкурсних торгів, завідувач відділу матеріально-

технічного забезпечення і обслуговування приміщень; 

Балевська Л.О., секретар комітету з конкурсних торгів, провідний економіст. 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,  

заступник директора                      Є.О. Кущ 

 

 


