
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2018-10-26-000396-a

1. Найменування замовника: ДП Національний авіаційний університет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01132330

3. Місцезнаходження замовника: 03058, Україна, м. Київ обл., Київ, пр-т
Космонавта Комарова, 1

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

(Роботи (додаткові) з
капітального ремонту
головного фасаду
навчального корпусу
№ 1 НАУ за адресою:
пр. Космонавта
Комарова, 1 корп.1 в
м. Києві)

ДК 021:2015:
45440000-3 —
Фарбування та
скління

1 роб 03058, Україна, м.
Київ, Київ, пр-т
Космонавта
Комарова,1, НАУ

до 31 грудня
2018

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

ТОВ «Віса Буд», 33446877 07354, Україна, Київська
область, с. Нові Петрівці,
вул. Ворошилова, 25-А

380444635499

293 354.40
UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 6 необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому
проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за
сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи
технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових
робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору



14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно п.6 частини 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIІI від 25.12.2015р.
(зі змінами та доповненнями) «необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не
зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для
виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих
робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна
вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору»,
враховуючи укладений договір № 507 від 30.08.17р. відповідно до проведеної процедури відкритих
торгів, НАУ має здійснювати закупівлю додаткових робіт, технічно пов’язаних з головним
(первинним) договором, у виконавця попереднього, головного договору - ТОВ «Віса Буд». Не
укладання або несвоєчасне укладання договору з попереднім виконавцем цих робіт ТОВ «Віса Буд»
на закупівлю додаткових робіт поставить під загрозу виконання головного проекту (договору) в його
технічній частині. Відповідно до листів ТОВ «Віса Буд» (вих.№ 17/10-1 від 17.10.18р.; вих.№
08/10/18-1 від 08.10.18р.; вих.№ 22/10-1 від 22.10.18р. з додатками) в процесі виконання робіт з
капітального ремонту виконавцем було виявлено, що є певна кількість робіт та об’ємів, які не
ввійшли до технічного завдання головного проекту (договору). Оскільки демонтаж вікон призводить
до часткового порушення та відшарування елементів облицювання плиткою на укосах фасаду, що в
найближчий час, призведе до необхідності повторних оздоблювальних робіт, які вже виконуються в
рамках виконання зобов’язань за укладеним договором. Крім того, виконання робіт виключно в
межах та обсягах існуючого договору та додатків до нього (кошторисної документації) призведе до
видимих візуально недоліків фасаду будівлі навчального корпусу №1, що негативно впливатиме на,
також, естетичне сприйняття виконаних робіт в комплексі, а також не дозволить забезпечити
належну енергоефективність будівлі. Таким чином Національному авіаційному університету для
можливості виконання робіт за первинним договором, дотримання гарантійних строків щодо
закупівлі на 2018 рік за ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV ДК 021:2015 код 45440000-3
"Фарбування та скління") (Роботи (додаткові) з капітального ремонту головного фасаду навчального
корпусу № 1 НАУ за адресою: пр. Космонавта Комарова, 1 корп.1 в м. Києві) необхідно застосувати
переговорну процедуру закупівлі з ТОВ «Віса Буд».



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2018-10-26-000396-a
Дата формування звіту: 09 листопада 2018

1. Найменування замовника: ДП Національний авіаційний університет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01132330

3. Конкретна назва
предмета закупівлі

4. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

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

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

(Роботи (додаткові) з
капітального ремонту
головного фасаду
навчального корпусу
№ 1 НАУ за адресою:
пр. Космонавта
Комарова, 1 корп.1 в
м. Києві)

ДК 021:2015:
45440000-3 —
Фарбування та
скління

1 роб 03058, Україна, м.
Київ, Київ, пр-т
Космонавта
Комарова,1, НАУ

до 31 грудня
2018

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

26 жовтня 2018 14:00

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

1

10. Найменування
учасників
процедури закупівлі
(для юридичної
особи) або прізвище,
ім’я, по батькові
(для фізичної особи)

11. Ціна пропозицій
учасника до
початку аукціону
(ціна пропозиції на
переговорах у разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

12. Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

13. Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам документів,
що підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону України
“Про публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього
Закону

ТОВ «Віса Буд», 293 354,40 UAH з
ПДВ

293 354,40
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

26.10.2018 14:09

15. Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю (у
разі якщо в результаті проведення торгів
не було укладено договір про закупівлю):

Відсутні



16. Дата укладення договору про
закупівлю:

08 листопада 2018

17. Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ «Віса Буд»,

18. Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

07354, Україна, Київська обл., с. Нові Петрівці,
вул. Ворошилова, 25-А

19. Інформація про субпідрядника (у разі
залучення до виконання робіт або надання
послуг):

Відсутня

20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

293 354,40 UAH з ПДВ

21. Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову угоду,
за якою укладено договір про закупівлю (у
разі проведення закупівлі за рамковими
угодами):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору: 721


