ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-05-20-001747-a

1. Найменування замовника:

ДП Державна науково-технічна бібліотека
України

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02736372

3. Місцезнаходження замовника:

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

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

Послуги з
підключення
(організації надання
доступу) до пакету
електронних баз
даних (Web of
Science та Derwent
Innovation)

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

1 од

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

від 01 червня
2019
до 31 травня
2020

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

«Кларівейт Аналітікс
(ЮКЕЙ) Лімітед»

03940169

, Велика Британія, Англія,
Лондон СЕ18Е3, 160
Блекфрайарс Роад Фрайарс
Хаус

645 000
USD

+102074334041
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

За результатами дослідження ринку, щодо компаній які надають послуги з підключення до
електронних баз даних, база даних Web of Science є продуктом Компанії «Кларівейт Аналітікс
(ЮКЕЙ ) Лімітед» та надається доступ на території України безпосередньо Компанією, що
підтверджується листом Компанії «Кларівейт Аналітікс (ЮКЕЙ) Лімітед» від 28.03.2019 року та є
підставою для застосування переговорної процедури у зв’язку з відсутністю 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.

