ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-02-14-003707-c

1. Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство
"Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського
району міста Києва" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

05492290

3. Місцезнаходження замовника:

04073, Україна, Київська обл., м. Київ, вул.
Копилівська, буд. 1/7

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

ДК 021:2015 код
90430000-0 «Послуги з
відведення стічних вод»
(ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ
ВОДОВІДВЕДЕННЯ)

ДК 021:2015:
90430000-0 —
Послуги з
відведення стічних
вод

32700 метр
кубічний

04073, Україна, м. до 31 грудня
2020
Київ, Київ, вул.
Копилівська 1/7,
просп. Правди 64А, вул. Турівська
26

1

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

Опис

Надання послуг

Тип оплати

Період, (днів)

Пiсляоплата 5

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Календарні 100

82. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума

293907.6 UAH

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

ПрАТ "АК "Київводоканал"

03327620

01015, Україна, м. Київ, м. Київ, вул.
Лейпцизька, 1-а

293 907.60 UAH
з ПДВ

+380442020202

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 2 Відсутність 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
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
За результатами проведення роботи з пошуку можливих постачальників було встановлено, що на
сьогоднішній день єдиним можливим суб’єктом, який може забезпечити постачання послуг, які є
предметом закупівлі, є ПрАТ «АК «Київводоканал». Застосування переговорної процедури закупівлі
обумовлюється монопольним становищем ПрАТ «АК «Київводоканал» на ринку постачання послуг
розподілу води у місті Києві. Для забезпечення відповідних умов роботи ДКЛ № 9 Подільського
району м. Києва, лікування та перебування хворих, дотримання санітарних норм і стандартів,
необхідно укласти договір на надання послуг з відведення стічних вод для потреб закладу на 2020
рік.

