ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-05-13-000721-c

1. Найменування замовника:

Київський університет імені Бориса Грінченка

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02136554

3. Місцезнаходження замовника:

04053, Україна, Київська обл., Київ, вул.
Бульварно-Кудрявська, 18/2

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

Капітальний ремонт
покрівлі Центру
практичної підготовки
спеціальності
дошкільної та
початкової освіти
Київського університету
імені Бориса Грінченка
за адресою: м. Київ,
вул. Березняківська, 4а.

ДК 021:2015:
45260000-7 —
Покрівельні роботи
та інші
спеціалізовані
будівельні роботи

1 роботи

02152, Україна,
Київська область,
Київ, вул.
Березняківська, 4а

до 10 червня
2019

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

Товариство з
обмеженою
відповідальність
«ТРИГРАД БК»

40942608

02099, Україна, Київська
область, Київ, вул.
Бориспільська,12-В

54 198.23
UAH з ПДВ

380679722212
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 4 Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості
учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до
учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Згідно з вимогами абз. 4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура
закупівлі застосовується у разі, якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність
достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні
характеристики, а також вимоги до учасників не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені
замовником у тендерній документації.

