ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2018-12-26-000716-b

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

ЛОТ 1 — Лот 1 - 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

Послуги з
розподілу
(передачі)
електричної
енергії на 2019
рік.

ДК 021:2015:
100000
65310000-9 —
Кіловат
Розподіл
електричної енергії

7. Місце поставки товарів
або місце виконання робіт
чи надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

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

від 01 січня
2019
до 31 грудня
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
юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної
особи) учасника (учасників),
з яким (якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

41946011

04655, Україна, Київська
область, Київ, вул.
Новоконстантинівська, 20

27 514.80
UAH з ПДВ

380442076450
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

Згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р зведений
перелік суб’єктів природних монополій розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного
комітету України (http:/www.amc.gov.ua).
Враховуючи те, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» входить до зведеного переліку
суб’єктів природних монополій на ринку послуги з розподілу (передачі) електричної енергії в м.
Києві, закупівля послуг здійснюється у зазначеного товариства.

