ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-01-23-001196-b

Київський університет імені

1. Найменування замовника:

Бориса Грінченка

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02136554
04053, Україна, Київська обл.,

3. Місцезнаходження замовника:

Київ, вул. БульварноКудрявська, 18/2

4. Конкретна назва

5. Коди

6. Кількість

7. Місце

8. Строк

предмета закупівлі

відповідних

товарів або

поставки

поставки

класифікаторів

обсяг

товарів або

товарів,

предмета

виконання

місце

виконання

закупівлі (за

робіт чи

виконання

робіт чи

наявності)

надання

робіт чи

надання

послуг

надання послуг

послуг

1 посл.

Україна, 04053,

до 31.12.2017

Послуги

ДК 021:2015:

стаціонарного

64210000-1 —

Київська

телефонного зв’язку

Послуги

область, Київ,

за номенклатурою

телефонного

вул. Бульварно-

індексів, що

зв’язку та

Кудрявська,

належать ПАТ

передачі даних

18/2

«Укртелеком»
Код ДК 016:2010
не указан

Інформація про учасника (учасників)
9. Найменування

10. Код згідно з

11. Місцезнаходження

12. Ціна

учасника

ЄДРПОУ/реєстраційний

(для юридичної особи)

пропозиції

(учасників) (для

номер облікової картки

або місце проживання

юридичної особи)

платника податків учасника

(для фізичної особи)

або прізвище, ім’я,

(учасників), з яким (якими)

учасника (учасників), з

по батькові (для

проведено переговори

яким (якими) проведено

фізичної особи), з
яким (якими)
проведено
переговори

переговори, телефон

ПАТ "Укртелеком"

21560766

01601, Україна, Київська

250 000

область, Київ, бул.

UAH з ПДВ

Тараса Шевченка, 18
380442876220
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 5 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
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до вимог абз. 5 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна
процедура закупівлі застосовується у разі потреби 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.

