РЕЄСТР
державних закупівель Державного комітету архівів України
за 2005-2009 роки

Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг
Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір
Номер і дата укладення договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги)
Вид процедури закупівлі
Сервер  DELL “PowerEdge” 2950 III 
1 шт.
ТОВ «УЛІС Сістемс»
Договір № 08/U289 від 19.12.2008
50 800 грн.
Відкриті торги
Сервер DELL “PowerEdge” 2950 III 
1 шт.
ТОВ «УЛІС Сістемс»
Договір № 08/U289 від 19.12.2008
68 100 грн.
Відкриті торги
Сервер DELL “PowerEdge” 2950 III 
1 шт.
ТОВ «УЛІС Сістемс»
Договір № 08/U289 від 19.12.2008
74 300 грн.
Відкриті торги
Система збереження даних
Dell PowerVault MD3000i
1 шт.
ТОВ «УЛІС Сістемс»
Договір № 08/U289 від 19.12.2008
136 200 грн.
Відкриті торги
Комутатор Catalyst 3750
1 шт.
ТОВ «УЛІС Сістемс»
Договір № 08/U289 від 19.12.2008
38 000 грн.
Відкриті торги
Джерело безперебійного живлення APC Smart-UPS RT 10000VA
1 шт.
ТОВ «УЛІС Сістемс»
Договір № 08/U289 від 19.12.2008
47 600 грн.
Відкриті торги
Автоматизоване робоче місце типу 1:
Dell OptiPlex 360
7 шт.
ТОВ «УЛІС Сістемс»
Договір № 08/U289 від 19.12.2008
12 000 грн. за одиницю
Відкриті торги
Автоматизоване робоче місце типу 2:
Dell OptiPlex 755
3 шт.
ТОВ «УЛІС Сістемс»
Договір № 08/U289 від 19.12.2008
15 440 грн. за одиницю
Відкриті торги
Багатофункціональний пристрій (принтер-копір-сканер-факс)
HP LJ M1522nf
1 шт.
ТОВ «УЛІС Сістемс»
Договір № 08/U289 від 19.12.2008
4 000 грн.
Відкриті торги


Голова тендерного комітету
Заступник Голови Держкомархіву України				О.В.Музичук




РЕЄСТР
державних закупівель 
центральних державних архівних установ України
за 2005-2009 роки

Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг
Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір
Номер і дата укладення договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги)
Вид процедури закупівлі
Центральний державний архів громадських об’єднань України
Послуги з комплексної охорони приміщень
ТОВ „Одесем”

Договір №19-05/64-14
від 30.09.2005р.
7,92 грн./год.
69379,20 грн.
Відкриті торги

Проектування та монтаж охоронно-пожежної сигналізації
ДЗАТ „Охорона- комплекс”

Договір №12431/68
від 17.10.2005р.
108195,98 грн.
Відкриті торги

Послуги з ремонту басейну кондиціювання
ТОВ „Укрспецбуд-Євро”
Договір №54/06-77
від 18.09.2006р.
98256,00грн.
Запит цінових пропозицій

Послуги з облицювання цоколю будівлі
ТОВ „Укрспецбуд-Євро”

Договір №9/66
від 06.07.2007р.
238879,20 грн.
Відкриті торги

Послуги з охорони архіву фізичними особами.
ТОВ „Одесем”

Договір №03-07-13
від 01.02.2007р.
84549,96 грн.
Запит цінових пропозицій

Послуги з виконання робіт із заміни вхідних вітражів, вікон сходових клітин  та зовнішніх дверей архіву.
СПД Коваленко Ю.М.

Договір №4
від 29.05.2008р.
172783,00 грн.

Запит цінових пропозицій

Виконання робіт із капітального ремонту, реконструкції та гідроізоляції надвірного покриття машинного залу.
ТОВ „Укрспецбуд- Євро”

Договір №15
від 15.08.2008р.
297976,80 грн.

Запит цінових пропозицій

Послуги з поточного ремонту будівлі ЦДАГО України
ТОВ „Агротехбуд”

Договір №33
від 04.11.2008р.
198999,60 грн.

Запит цінових пропозицій

Послуги з охорони архіву фізичними особами.
ПП „Ратибор-М”
Договір №39/2009
від 23.02.2009р.
127488,00
Запит цінових пропозицій







Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг
Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір
Номер і дата укладення договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги)
Вид процедури закупівлі
Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С.Пшеничного
Рекордер монтажний еквіваленту Soni PVW-2800P
1 шт.
АТ «ТВ – Проект»
Договір №10 від 16 березня 2006 р.
39 872,40 грн.
Запит цінових пропозицій (котирувань)
Апаратура радіо- і телевізійна передавальна (телекінодатчик)
1 шт.
ЗАТ «Палітра»
Договір № ВГ/03-64 від 11 грудня 2007 р.
394 850,00 грн.
Відкриті торги із зменшенням ціни
Система  зберігання даних
1 шт.
ТОВ «УЛІС Сістемс»
Договір № 08/U 190 від 28 серпня 2008 р.
89 994,00 грн
Запит цінових пропозицій (котирувань)




Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Система охоронної сигналізації та 
її встановлення;
2 шт.

Львівське представництво Державного закритого акціонерного товариства «Охорона-комплекс»
Договір № 7314
від 25.06.2005 р.
на суму 189678,78 грн.
Договір № 7315
від 25.06.2005 р.
55294,81 грн.
Торги з обмеженою участю
Система 
контролю доступу;
1 шт.
Спільне українсько-чеське підприємство з додатковою відповідальністю «Галком-фін»
Договір № 11/11-1Д
від 11.11.2005 р.
на суму 37953,00 грн.
Запит цінових пропозицій
(котирувань)
Система 
відеонагляду;
1 шт.
Львівське представництво Державного закритого акціонерного товариства «Охорона-комплекс»
Договір № 14164
від 15.11.2005 р.
35371,08 грн.
Запит цінових пропозицій
(котирувань)
Послуги з охорони громадського порядку та безпеки; 
1 пост круглодобово
Личаківський
відділ Державної
служби охорони
в м. Львові
Управління
Державної служби
охорони при
УМВС України 
у Львівській області
Договір № 150
від 10.09.2007 р.
82176,00 грн.

Ціна за одиницю послуги:
16,00 грн./1 год./1 пост
Закупівля 
у одного учасника
Устаткування для автоматичного оброблення інформації 
(апарат читальний, протяжчик мікрофільмів);
           2 комплекти
Закрите акціонерне товариство «Інформаційні комп’ютерні системи»
Договір № Слв-0445
від 25.09.2007 р.
49866,58 грн.

Ціна за одиницю товару:
апарат читальний – 18969,29 грн.;
протяжчик мікрофільмів –
5964,00 грн.
Запит цінових пропозицій
(котирувань)
Поточний ремонт приміщень історичного архіву
Товариство з обмеженою відповідальністю «Еталон»
Договір № 13/07
від 19.10.2007 р.
175991,00 грн.
Відкриті торги із зменшенням ціни
Газ природний;
37,8 тис. м3
Відкрите акціонерне «Львівгаз»
Договір № 2101
від 31.01.2008 р.
50000,00 грн.

Ціна за одиницю товару:
1322,03 грн. за 1 тис. м3 газу
Закупівля 
у одного учасника
Послуги з охорони громадського порядку та безпеки;
1 пост круглодобово
Личаківський
відділ Державної
служби охорони
в м. Львові
Управління
Державної служби
охорони при
УМВС України
у Львівській області

Договір № 166
від 16.04.2008 р.
190128,00 грн.

Ціна за одиницю послуги:
23,00 грн./1 год./1 пост
Запит цінових пропозицій
(котирувань)
Поточний ремонт приміщень історичного архіву
Колективне підприємство «Меркурій»

Договір № 46
від 06.11.2008 р.
на суму 256996,80 грн.
Відкриті торги




Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
Лічильник тепла з встановленням
1 шт.
ТОВ «Катр-Лесс»
Договір № 79 від 17.08.2005 
18522 грн.
Відкриті торги
Реконструкція даху
ТОВ «Ампір-4»
Договір від 09.08.2005
172914 грн.
Відкриті торги
Ремонт тепломережі ЦДАМЛМ України
ТОВ «Ампір-4»
Договір від 09.08.2005
184 854 грн.
Відкриті торги
Проектування та встановлення охоронно-пожежної сигналізації
ПП «Укртехно»
Договір від 09.08.2005
103330,97 грн.
Відкриті торги
Прокладання трубопроводу холодної води
ТОВ «Ампір-4»
Договір від 09.08.2005
14087 грн.
Відкриті торги
Устаткування для автоматичної обробки інформації
ПП «Портан»
Договір № 000230 від 30.09.2005
74676 грн.
Запит цінових пропозицій
Послуги охорони ЦДАМЛМ України
Дочірнє підприємство
АПБ «Сокіл»
Договір № 5 від 01.02.2006
99795 грн.
Ціна за одиницю послуги
7,5 грн./1год/
Розкриття тендерних (цінових) пропозицій
Послуги охорони ЦДАМЛМ України
ПП «Атлант»
Договір № 1 від 01.02.2007 
128311,65 грн.
Ціна за одиницю послуги
9,62 грн./1год/
Відкриті торги
Послуги охорони ЦДАМЛМ України
Дочірнє підприємство
АПБ «Сокіл»
Договір від 19.02.2008
198000 грн.
Відкриті торги із зменшенням ціни
Капітальний ремонт будівель та споруд відділу ЦДАМЛМ України «Літературно-мистецькі Плюти»
ПП «Промбудсервіс»
Договір від 19.08.2008
1599 392,4 грн.
Відкриті торги
Послуги охорони ЦДАМЛМ України
Дочірнє підприємство
«Вікінг»
Договір від 19.02.2009 
268957,35
Ціна за одиницю послуги
18,95 грн./1год./
Відкриті торги




Державний центр збереження документів НАФ
поточний ремонт приміщень
ДП «ЖЕД БУ №7»
договір № 1-п.р.
від 15.06.2006 р.
68800 грн.
запит цінових пропозицій
технічні засоби для мікрофільмування документів
2 шт.
ТОВ «Мак Хаус»
договір № 184185/МН від 27.09.2006 р.
628000,00 грн.
(мікрофільмуюча камера 512197,00 грн.
дублікатор мікрофільмів
115803,00 грн.)
відкриті торги
реставраційне покриття для архівних документів  30 рулонів
ТОВ «Мак Хаус»
договір №192167/МН 
від 31.05.2007 р.
48690,00 грн.
Ціна за 1 рулон -
1623 грн.
запит цінових пропозицій
фотоплівка для мікрофільмування архівних документів 44 бобіни
ТОВ «Мак Хаус»
договір №192167/МН
від 31.05.2007 р.
49500,00 грн.
Ціна за 1 бобіну – 
1125 грн.
запит цінових пропозицій
устаткування для автоматичного оброблення інформації – цифровий сканер
для копіювання архівних документів 
1 шт.
ТОВ «Мак Хаус»
договір №199343/МН
від 28.11.2007 р.
993900,00 грн.
відкриті торги із зменшенням ціни
лот №1 - устаткування фотографічне 
3 шт.






лот № 2 –
продукція хімічна фотографічна – 
плівка, 
розчин для проявки та фіксажу
ТОВ «Мак Хаус»
лот № 1-                       договір № 210243/МН
від 01.08.2008 р.
1186800,00 грн.
(мікрофільмуюча камера
(1 шт.) – 1018800,00 грн.;
пристрій для зшивання плівки (2 шт.) –168000,00 грн.

лот № 2-
договір № 199343/МН
від 01.08.2008 р.
на суму 228090,00 грн.
(880 котушок плівки вартістю 175776,00 грн.
(1 котушка – 199,75 грн.);
290 каністр розчину (1450 л) вартістю 43595,00 грн.
(1 каністра – 150,33 грн.)

відкриті і двоступеневі торги
устаткування фотографічне 
4 шт.

торги визнані такими, що не відбулися,
оскільки здійснення закупівлі більше не відповідає державним потребам
відкриті і двоступеневі торги
лот № 1-
устаткування для автоматичного оброблення інформації 
1 шт;

лот № 2-
машини друкувальні  1 шт.
ТОВ «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС»
лот № 1 –
договір №06/11
від 06.11.2008 р.
239093,28 грн.



лот№ 2-
торги відмінено,
оскільки було подано менше двох пропозицій
відкриті і двоступеневі торги




Центральний державний науково-технічний архів України
Послуги з охорони архівних приміщень
УДСО при УМВС в Харківській області
Договір №16-2309
від 18.01.2006
70080 грн., 
Ціна за одиницю послуги 8,00 грн./1 год.
запит цінових пропозицій
Послуги з охорони архівних приміщень
УДСО при УМВС в Харківській області
Договір №16-6116
від 12.03.2007
70200 грн., 
Ціна за одиницю послуги 10,00 грн./1 год.
процедура закупівлі в одного виконавця
Машини електронно-обчислювальні.

ПП «Альтаїр»
Договір №424
від 01.10.2007
43958,4 грн.
 системні блоки – 14 шт., монітори – 16 шт., ноутбук – 1 шт.
запит цінових пропозицій
Устаткування фотографічне для зйомки та обробки спеціального призначення (сучасні технічні засоби для мікрофільмування документів). 
1 комплект
АТ Газенергокомплект
Договір №39
від 27.10.2008
773000 грн.:
камера для мікрофільмування формату А0 – 1 шт.,
 проявна машина – 1 шт., 
сканер мікроформ з робочою станцією – 1 шт
відкриті торги







