ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-10-21-003802-b

1. Найменування замовника:

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

40506227

3. Місцезнаходження замовника:

49000, Україна, Дніпропетровська обл., м.
Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75

31. Вид предмета закупівлі:

Послуги

4. Конкретна назва
предмета закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

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

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

послуги з
інженерно геологічного та
геофізичного
вишукування для
надання висновків
про геологічні
процеси, що
відбуваються в
районі перехрестя
просп. Дмитра
Яворницького та
просп. Гагаріна
(кошти міського
бюджету)

ДК 021:2015: 71510000-6
— Послуги у сфері
інженерно-геологічних
вишукувань

1 послуга

49000, Україна,
Дніпропетровська
область, м. Дніпро,
перехрестя просп.
Дмитра
Яворницького та
просп. Гагаріна

до 16
листопада
2019

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Iнша подія

Опис

на підставі актів
прймання виконаних
послуг

Тип оплати

Пiсляоплата 20

Період,
(днів)

Тип днів

Розмір оплати,
(%)

Календарні 100

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 юридичної особи)
або місце проживання
(для фізичної особи)
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

«ДніпроДПНТР»
Дніпропетровська філія
державного підприємства
«Український Державний
головний науково –
дослідний і виробничий
інститут інженерно технічних і екологічних
вишукувань «УкрНДПНТВ»

33205677

49040, Україна,
Дніпропетровська
область, м. Дніпро, Пров.
Джинчарадзе 12

466 351.68
UAH з ПДВ

+380676376823

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
Виникла нагальна потреба здійснити закупівлю через настання підстав передбачених Законом
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
на підставі протоколу Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Дніпровської міської ради від 08.10.2019р. № 15 "З метою негайної ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, пов'язаної з осіданням (провалом) земної поверхні та, як наслідок,
просіданням будівлі гуртожитку № 2 Національного технічного університету "Дніпровська
політехніка" (просп. Дмитра Яворницького, 17), що викликало у місті гостру транспортну проблему"
та керуючись п. 3 ч. 2 ст. 35 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме, виникнення нагальної
потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних
обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме
пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

