
протокол
ЗАСIДАННЯ ТЕНДЕРНОГО KOMITETY

Ns ПП-МIРIIWпосл-2

(15) сiчня 2018 року м. Киiв

Присутнi
Голова тендерного KoMiTeTy: MaMiHa о. В

Секретар тендерного KoMiTeTy Ломiнська о. I.

Члени тендерного KoMiTeTy: Свiтличний о. П.
Бойко Ю. В.
Павлюк о. С.
Одiнцова А. В.
Бур'ян Н. В.
Крук Р. Р.

Запрошенi представник компанii
Reed Midem в YKpaTHi

Щопiро Д. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙz

1. Проведення переговорiв з представником компанii Reed Midem
(Францiя) стосовно закупiвлi Послуги з органiзацii виставок, ярмарок i конгресiв
(Органiзацiя та проведення мiжнародних заходiв з економiчних та iнвестицiйних
.r"iur" в MicTi Киевi та за кордоноМ, а саме - оренда виставковоi площi для участi
MicTa Киева у Мiжнароднiй виставцi HepyxoмocTi <MIPIM-2018o) - За коДОМ СРV
за ЩК 021:2075 - 79950000-8 (да_rri - Послуги).

Щодо питання 1 порядку денного слухали:

1. Голову тендерного KoMiTeTy MaMiHy о. В., яка ознайомила присутнiх з

порядком денним та повiдомила, з метою представлення iнвестицiйного та

економiчного потенцiалу MicTa Киева, пiдвищення мiжнародного iмiджу

украiнсъкоi столицi, позицiювання Кисва як надiйного партнера та на виконання

ро..rор"дження кмдд Ns1406 вiд 08. |t.2017 <Про органiзацiю участi MicTa Киева

; Мiжнароднiй виставцi HepyxoMocTi (MIPIM 2018) виникла необхiднiстЬ

закупiвлi послуГ з орендИ виставкОвоi плоЩi на зазначенiй виставцi. Участь у
виставцi дозволить представити прiоритетнi проекти м. Киева на високому

мiжнароДномУ piBHi найбiльШим свiтОвим iHBecTopaм та з€rлучити мiжнароднi
iнвестицii.



2. Члена тендерного KoMiTeTy Свiтличного О. П., який зазначив, що на
запит ,Щепартаменту економiки та iнвестицiй вiд |\.\2.20|7 Jф 050/15-10248
Торгово-промисловою п€uIатою Украiни, за результатами проведеного
iнформацiйного монiторинry, встановлено, що компанiя Reed Midem (Францiя) е

офiцiйним органiзатором МiжнародноI виставки HepyxoMocTi (MIPIM-2018> у
м. Канни (13.0З.2018 - 16.03.2018) та, вiдповiдно, единим виконавцем послуг з
оренди виставковоi площi, про що з€вначено у довiдцi вiд 2t.|2.2017
Jф 4053/08.0-7.3,

Вiдповiдно до пункту другого частини другоi cTaTTi 35 Закону, зазначений

факт е пiдставою для застосування переговорноi процедури закупiвлi, оскiльки
пiдтверджуе вiдсутнiсть конкуренцii на вiдповiдному ринку.

Члена тендерного KoMiTeTy Бойко Ю. В., яка повiдомила, що вiдповiдно до
Рiчного плану закупiвель у сiчнi поточного року заплановано здiйснити закупiвлю
з€вначених Послуг за переговорIIою процедурою, згiдно з пропозицiями,
наданими управлiнням з питань iнвестицiйноi та зовнiшЕьоекономiчноi полiтики.
Очiкувана BapTicTb предмету закупiвлi становить З9 393,00 евро.

3. Члена тендерного KoMiTeTy Свiтличного О. П., який повiдомив, що
листом вiд 12.01.2018 J\Ъ 050/06-259 ,.Щепартаментом економiки та iнвестицiЙ
виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиТвськоi MicbKoT державноi
адмiнiстрацii) (да-,ri - ,Щепартамент) надiслано запрошеннrI вЗяти участъ У
попереднiх переговорах стосовЕо закупiвлi Послуг, адресоване компанiТ Reed
Midem (Францiя), яка е офiцiйним органiзатором Мiжнародноi виставки
HepyxoMocTi MIPIM-2018 у м. Канни, та ii уповноваженому представниковi в

УкраiЪi ,Щопiро Д. В. (надiслано на електроннi адреси:

}::,rlrчаrd."lýRV}ý id*tt"t.b.onr та l"collr

.що початку або безпосередньо пiд час переговорiв на вимогу замовника

учасник повинен подати або направити на електронну адресу
(1ominska@guekmda.gov.ua) документ€tльно пiдтверджену iнформацiю пРО

вiдповiднiсть компанiТ REED MIDEM кваlriфiкацiйним вимогам, що встановленi

вiдповiдно до cTaTTi 1б Закону' а саме - копiю виконаного ана_rrогiчного за

предметом закупiвлi договору.
,Щодатково замовник висловив прохання надати докуменТи, ЩО МlСТЯТЬ

iнформацiю про компанiю, зокрема - статут компанiТ REED MIDEM, а також

схему розмiщення виставковоi площi, що пропонуеться для надання в оренду.

4. Секретаря тендерного KoMiTeTy Ломiнську о. I., яка зазначила що
предстаВ""* n orraHii Reed Midem в YKpaTHi Щопiро д. в., вiд iMeHi компанii Reed

йid.- надiслаВ на елекТроннУ адресУ l*rxinska@,]guelcirida.Hlov"rra копiю договору
в\д 20.О2.2о|7 Ns MIPINfi2}|1, Що С аналогiчним за предметом закупiвлi, копiю
стаryту компанiТ, копii iнших документiв, що мiстять iнформацiю про компанiю,

ситуацiйну схему розмiщення виставкового мiсця.



5. У переговорах щодо укладення договору про закупiвлю Послуг взяв

участь офiцiйний представник компанii Reed Midem в YKpaiHi Щопiро д, в,, Td,

ъiд iMeHi компанiТ Reed Midem, надав документ€lJIьне пiдтвердження досвiду

виконання аналогiчного договору, копiю статуту компанii, копiю iнших

документiв, що мiстять iнформацiь про компанiю, ситуацiйну схему розмiщення

виставкового мiсця.
офiцiйний представник компанii Reed Midem в ykpaiHi Щопiро ц в,

пiдтвердив наявнiсть запропонованого виставкового мiсця площею 4I,07 м2 за

цiноюъ9 з9з,00 Свро та готовнiсть пiдписатидоговiр про надання його в оренду,

Присутнi члени тендерного KoMiTeTy ознайомились з наданими учасником

документами.
отриманi документи вiд учасника пiдтверджують вlдповlднlсть компан11

Reed Midem квалiфiкацiйним вимогам вiдповiдно до cTaTTi 16 Закону, визначених

замовником.

6. Члена тендерного KoMiTeTy Павлюк О. С., яка зазначила, що вiдповiдно до

частини третьоi cTaTTi 35 Закону за результатами проведених переговорiв з

учасником замовник приймае рiшення про HaMip укласти договiр. Повiдомлення

,rро HaMip укласти договiр обов'язково оприлюднюсться на веб-порталi

Уповноваженого органу протягом одного дня пiсля прийняття рiшення,

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти рiшення про HaMip укласти договрiр про закупiвлю Послуги з

органiзацiiЪиставо*, 
"prupoK 

i конгресiв (Органiзацiя та проведення мiжнародних

заходiв з економiчних та iнвестицiйних питань в MicTi Киевi та за кордоном, а

саме - оренда виставковоi площi для участi MicTa Киева у Мiжнароднiй виставцi

HepyxoMocTi <MIpIM-2018)) - за кодоМ срv за ЩК 021:2015 _ 79950000_8 З

yuu.""*oM Reed Midem (Францiя) (Paris Headquarters, Quai Alphonse Le Gallo CS

ioozo) вiдповiдНо дО частинИ TpeTboi cTaTTi 35 ЗакоНу Украiни <Про публiчнi

закупlвл1))

2. Оприлюднити повiдомлення про HaMip укласти договiр за результатами

переговор"о] ,rроцедури на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до

.nubr""lа першоi статгi 10, частини TpeTboi статгi 35 Закону,

ГОЛОСУВАЛИ:

Голова тендерного KoMiTeTy:

Секретар тендерного KoMiTeTy :

Член тендерного KoMiTeTy:

Член тендерного KoMiTeTy:

Член тендерного KoMiTeTy:

Член тендерного KoMiTeTy:
Член тендерного KoMiTeTy:
Член тендерного KoMiTeTy:

MaMiHa о. В.
Ломiнська о. I.
Свiтличний о. П.
Бойко Ю. В.
Павлюк о. С.
Одiнцова А. В.
Бур'ян Н. В.
Крук Р. Р.

За
За
За
За
За
За
За
За



ПIЩПИСИ:
Члени тендерного KoMiTeTy:
Засmупнuк duрекmора !епарmаJйенmу - начсlльнuк управлiння
з пumань iнвесmuцiЙноl' mа зовнiv,l,tньоеконопtiчноi' полimuкu
Свimлuчнuй о. П.

(посаdа, прiзвutце, iнiцiапu)

Начальнuк вiddiлу бухzалmерськоzо облiку mа звimносmi -
zоловнuй бухzалmер
Бойко Ю. В,

(по саdа, прiзвuu4е, iнiцiалu)

Засmупнuк начальнuка юрuduчно?о вiddiлу
Павлюк о. С.

(посаdа, прi звuulе, iнiцiалu)

Н а ч ал ь н uк у пр а в л i н н я к о о р d u н а цi i' р е е i о н ал ь н о l' е к о н о л,t i ч н о i'

полlmuкu
Оdiнцова А. В.

(пidпuс)

(посаdа, прiзвutце, iнiцiалu)

Начальнuк вiddiлу mарuфiв на коJиунальнi послуzu управлiння
цiновоl' полimuкu
Бур'ян Н. В.

(по cada, прi зrзuulе, iнiцiалu)

Головнuй спецiалiсm юрuduчно zо вiddiлу
Крук Р. Р.

(пidпuс)

,in l
-,rl/) lp ./r,

(пiЬпuс)

(посаdа, прiзвuulе, iнiцiалu)

Голова тендерного KoMiTeTy:
Перu,luй засmупнuк duрекmора
Мал,tiна о, В.

(по с ada, прiзвutце, iнiцiалu)

Секретар тендерного KoMiTery :

Головнuй еконолаiсm секmору закупiвель вiddiлу
бухzалmерськоzо облiку mа звimносmi
Лолцiнська о, I.

(пidпuс)

,ýt

ц

* ,,Otý
* Вt!,€$_".л.

Запрошенi:
Преdсmавнuк
Допiро Д. В,

(посаdа, прiзвutце, iнiцiалu)

колlпанii' Reed Midem в YKpaiHi

(посаdа, прi звuulе, iнiцiалu)

л

ф2

м.п.




