ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-06-11-001592-c

Найменування замовника:

ДП Державна науково-технічна бібліотека України

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02736372

Місцезнаходження замовника:

Україна, місто Київ, 03680, Київська область,
вул.Антоновича, 180

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Послуги з підключення (організації надання
доступу) до пакету електронних баз даних
(обмежена ліцензія) Web of Sciencе, Derwent
Innovation та InCites

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:64210000-1: Послуги телефонного
зв’язку та передачі даних

Hазва предмета
закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів) (за
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з
підключення
(організації
надання доступу)
до пакету
електронних баз
даних (обмежена
ліцензія) Web of
Sciencе, Derwent
Innovation та
InCites

ДК 021:2015:
64216200-5 —
Електронні
інформаційні послуги

1 од

Україна, м. Київ,
03680, м. Київ, вул.
Антоновича,180

від 01 червня
2020
до 31 травня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Надання послуг

Опис Тип оплати Період, (днів)
Аванс

Джерело фінансування закупівлі:

60

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Сума
670000 USD

Інформація про учасника (учасників):
Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються
від прийняття
реєстраційного номера
облікової картки платника
податків та офіційно
повідомили про це
відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у
паспорті) постачальника
товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

«Кларівейт
Аналітікс (ЮКЕЙ)
Лімітед»

03940169

, Сполучене Королівство
Великої Британії та
Північної Ірландії, Англія,
Лондон SЕ1 8ЕZ, 160
Блекфрайарс Роад
Фрайарс Хаус

670 000 USD

+1(0207)4334041
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті
40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
За результатами дослідження ринку, щодо компаній які надають послуги з підключення до
електронних баз даних, бази даних Web of Sciencе, Derwent Innovation та InCites унікально
виробляються Компанією «Кларівейт Аналітікс (ЮКЕЙ ) Лімітед» та є їх єдиним постачальником
(підтверджено листом Компанії), що є підставою для застосування переговорної процедури:
відсутність конкуренції з технічних причин, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані,
поставлені чи надані виключено певним суб’єктом господарювання.

