
ОГОЛОШЕННЯ 

про результати проведення торгів 

1. Замовник.  

1.1. Найменування: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.  

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417058.  

1.3. Місцезнаходження: пр-т 40-річчя Жовтня, 3, м. Київ, 03039.  

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.  

3. Процедура закупівлі: відкриті торги. 

4. Інформація про предмет закупівлі.  

4.1. Найменування предмета закупівлі: 63.11.1 – послуги щодо обробляння даних, 

розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 

забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою (63.11.19-00.00 – послуги щодо 

забезпечення інфраструктури стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та  інформаційно-

технологічною інфраструктурою, інші).  

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: забезпечення доступу 

до зарубіжних баз наукової інформації. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: пр. 40-річчя Жовтня, 3,      

м. Київ, 03039.  

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з  08.07.2015 р.  по  31.12.2015 р.  

5. Інформування про процедуру закупівлі.  

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація 

замовника про закупівлю (у разі такого розміщення). 

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 256 (21.05.2015) від 

21.05.2015 р., № 135162. 

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та 

номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: № 281 (26.06.2015) від 21.05.2015 

р., № 154992. 

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою 

укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель. 

6. Результат проведення процедури закупівлі.  

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 22.06.2015.  

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 07.07.2015.  

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:  

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 244044 дол. США (двісті сорок чотири тис. 

сорок чотири) без ПДВ, що становить 5205094, 20 грн. (п’ять млн. двісті п'ять тис. дев'яносто 

чотири грн. 28 коп.) без ПДВ на дату укладення договору про закупівлю відповідно до офіційного 

курсу, установленого Національним банком України. 

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 

9. Інформація про переможця торгів.  

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ЕБСКО Інформатіон Сервісес ГмбХ (EBSCO 

Information Services GmbH).  

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: номер 

торгового реєстру HRB 70878.  

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 

та номер телефону, телефаксу: Захсендамм 2-7 (Sachsendamm 2-7), 10829 Берлін / Berlin, 

Німеччина /Germany, тел. : +49 (30) 34005-255.  

10. Інформація про рамкову угоду. 

10.1. Дата та номер рамкової угоди. 

10.2. Учасники рамкової угоди. 

10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                   Попик В.І. 


