ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА (СКОРОЧЕНА)
Бюджет:
209507,42 UAH (з ПДВ)
Замовник:
Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
ЄДРПОУ:
37485417
09120000-6 Газове паливо (Природний газ)
Газове паливо (Природний газ) для вул. Героїв Війни,14 Клубний заклад "Будинок культури
ЖУЛЯНИ".
12.656 тисяча кубічних метрів 209 507,42 UAH (з ПДВ)
Підстава:
Виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних
ситуацій
Обгрунтування:
На підставі пункту 3 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), а
саме у зв’язку з виникненням у замовника нагальної потреби здійснити закупівлю у разі
виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов'язаних з негайною ліквідацією
наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для
проведення тендера, Управління культури Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації планує проведення закупівлі даного предмета шляхом застосування переговорної
процедури та запрошує Вас прийняти участь як Учасника процедури у переговорах. Підставами
для застосування переговорної закупівлі є підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо
врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в
опалювальному періоді 2021/2022 рр., укладений 30.09.2021 року, висновок від 12 жовтня 2021
року №15/09-21 експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних
ситуацій, протокол від 11.10.2021 №62 засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), яким визнано ситуацію, у зв’язку з відсутністю постачання природного
газу бюджетним установам надзвичайною ситуацією. На виконання даних документів
затверджено висновок від Державної служби України з надзвичайних ситуацій стосовно
класифікації надзвичайної ситуації, яка виникла у зв’язку з відсутністю постачання природного газу
бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, як надзвичайної ситуації
техногенного характеру (код надзвичайної ситуації 10800 – НС унаслідок аварії на системах
життєзабезпечення) державного рівня.

ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА
Бюджет:
625,87 UAH (з ПДВ)
Замовник:
Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
ЄДРПОУ:
37485417
90430000-0 Послуги з відведення стічних вод (централізоване водовідведення)
Послуги з відведення стічних вод (централізоване водовідведення) для Дитячої художної школи
№ 1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25.
52 метри кубічні 625.87 UAH (з ПДВ)

