ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-12-18-006439-b

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:

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

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Електрична енергія

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 09310000-5
— Електрична енергія

22800 кВт*год

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

від 01 січня
2021
до 28 лютого
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Поставка товару

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 5

Тип днів Розмір оплати, (%)
Робочі

100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Державний бюджет України

Інформація про учасника (учасників):

Опис

Сума
57606.25 UAH

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

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«КИЇВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

41916045

04050, Україна, м. Київ,
м. Київ, вул. Іллєнка
Юрія, 31

57 606.25
UAH з ПДВ

(044) 277 18 18

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті
40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника,
що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення
тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і
загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про
закупівлю
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до абзацу 4 п.3 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо у замовника
виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі: розірвання договору про закупівлю з вини
учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми,
визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Застосування
переговорної процедури закупівлі в такому випадку здійснюється за рішенням замовника щодо
кожного тендера.

