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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 надання
права доступу і
права використання
електронної бази
даних Scopus

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

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

від 03 грудня
2018
до 31 травня
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

Компанія «Elsevier
B.V.» (« Elsevier»)

0050.33.019 1043, Нідерланди, Північна
Голландія, Амстердам,
Radarweg 29

+31204852091

215 000
EUR

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 надання права доступу і
права використання ресурсів бази даних Scopus, компанія «Elsevier В.V.» («Elsevier») є «єдиним
джерелом» та виробником послуг із надання веб доступу до унікальних за функціональністю



пошуку та пропріетарними компонентами баз даних, що містять наукові, технічні, медичні
журнали, книги, реферати, бібліографічні записи та відповідну поточну та ретроспективну
мультидисциплінарну інформацію, опубліковану видавництвом «Elsevier», його філіями та іншими
видавцями, має ексклюзивні права та надає доступ на території України до ресурсів електронної
бази даних Scopus, що підтверджується листом компанії від 16.11.2018 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.


