ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-01-24-002510-b

1. Найменування замовника:

УОП ГП Державний концерн "Укроборонпром"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

37854297

3. Місцезнаходження замовника:

04119, Україна, Київська обл., Київ, КИЕВ, вул.
Дегтярівська 36

4. Конкретна
назва предмета
закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Допомога в
розвитку та
підтримці
процесів
управління
інноваційною
діяльністю
підприємства

ДК 021:2015:
1 усл.
79410000-1 —
Консультаційні послуги
з питань
підприємницької
діяльності та
управління

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

04119, Україна,
Київська обл., Київ,
вул.Дегтярівьска, 36

від 01 січня
2017
до 31 грудня
2017

Інформація про учасника (учасників)
9. Найменування
учасника (учасників)
(для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори

11. Місцезнаходження (для 12. Ціна
юридичної особи) або місце пропозиції
проживання (для фізичної
особи) учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори,
телефон

Компанія «Тоні Тетер
та Партнери» (Toni
Tether & Associates)

1626812

6400, Lyric Lane FALLS
CHURCH VA 22044-1219

90 000 USD

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
Виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, що
здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість
такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації,
стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи
послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може

призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з
експлуатацією та обслуговуванням (відповідно до Меморандуму про співробітництво між ДК
«Укроборонпром» та Компанією «Тоні Тетер та Партнери» (Toni Tether & Associates) від 26.08.2016
року та відповідно до Договору про надання консультаційних послуг від 23.09.2016р.)

