Обґрунтування проведення закупівлі за предметом код ДК 021:2015 - 39270000-5»
Вироби релігійного призначення (Хрести дерев’яні без орнаменту) шляхом проведення
переговорної процедури на підставі п. 1 ч. 2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі».
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №710» з
внесеними змінами.
Найменування: Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Комбінат комунальних
підприємств»;
Місце знаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Анастасїї Медвідь, 2;
Код ЄДРПОУ: 03338656;
Категорія замовника: Юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та
їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.
Предмет закупівлі: за кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 39270000-5
Вироби релігійного призначення (Хрести дерев’яні без орнаментом) на 2022 рік;
Обґрунтування доцільності закупівлі: для задоволення потреб населення при здійсненні
поховань померлих.
Дата оголошення: 04 лютого 2022 року;
Процедура закупівлі: переговорна процедура;
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-04-014012-b;
30 грудня 2021 року було оприлюднено оголошення про проведення закупівлі за предметом
ДК 021:2015-39270000-5 Вироби релігійного призначення^ лотів):
• Лот № 1 - ДК 021:2015-39270000-5 - Хрести дерев’яні без орнаменту;
• Лот № 2 - ДК 021:2015-39270000-5 - Хрести дерев’яні з орнаментом;
• Лот № 3 - ДК 021:2015-39270000-5 - Хрести металеві з розп’яттям;
• Лот №4 - ДК 021:2015-39270000-5 - Хрести металеві з розп’яттям з елементами ковки;
• Лот № 5 - ДК 021:2015-39270000-5 - Релігійний набір - прохідна,
(UA-P-2021 -12-30-006826-с)
Однак, в зв’язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій торги не
відбулися.
В зв’язку з чим, 18 січня 2022 року було повторно оприлюднено оголошення про проведення
закупівлі за предметом ДК 021:2015-39270000-5 Вироби релігійного призначення (5 лотів) (UA-P2022-01-18-001350-).
Однак, в зв’язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій торги
знову не відбулися.
Згідно пункт 1 частини 2 статті 40 Закону замовник має право як виняток застосувати
переговорну процедуру закупівлі, якщо замовником було двічі відмінено процедуру відкритих
торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, при цьому предмет закупівлі,
його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від
вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.
Враховуючи викладене, Замовником було проведено переговори з Учасником ФОП
Чешківським С.М. та досягнуто домовленості щодо істотних умов договору
Джерело фінансування закупівлі: власні кошти підприємства
Кількість: 1 200 штук
Вартість за 1 шт.: 320,00 гри. без ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 384 000,00 грн. (триста вісімдесят чотири тисячі
гривень 00 копійок) без ПДВ.
Оплата за товар здійснюється після реалізації товару в готівковому або безготівковому
порядку згідно з рахунком-фактурою та накладною на протязі ЗО календарних днів.
Строки поставки: до 31 грудня 2022 року
Місце постачання: м.Вінниця, вул. Анастасїї Медвідь, 2.
Транспортні послуги по доставці товару проводяться за рахунок Учасника.
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