
Обгрунтування проведення закупівлі за предметом ДК 021:2015 - 39290000-1 - 
Фурнітура різна (Труни оббиті тканиною (атласом, велюром, без оббивки, комбіновані)) 

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. Анастасії 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 - 39290000-1 - Фурнітура різна (Труни оббиті 

тканиною (атласом, велюром, без оббивки, комбіновані));
Обґрунтування доцільності закупівлі: Комунальне підприємство Вінницької міської ради 

«Комбінат комунальних підприємств» згідно Статуту є спеціалізованим підприємством з питань 
організації поховання померлих та надання ритуальних послуг. В своїй діяльності підприємство 
займається, зокрема, організацією поховання померлих, надання передбачених необхідним 
мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, непередбачених 
цим переліком, а також реалізацією предметів ритуальної належності на території Вінницької 
міської територіальної громади. З огляду на викладене закупівля здійснюється для задоволення 
потреб населення при здійсненні поховань померлих.

Дата оголошення: 09 лютого 2022 року;
Процедура закупівлі: переговорна процедура;
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-09-003581-b;
04 січня 2022 року було оголошено закупівлю UA-P-2022-01-04-001018-а за предметом: 

Фурнітура різна - ДК 021:2015 - 39290000-1 (4 лоти):
Лот № 1 - ДК 021:2015-39296100-4 - Труни стандартні дерев’яні лаковані чотирьохгранні та типу 
«Саркофаг»;
Лот № 2 - ДК 021:2015-39296100-4 - Труни стандартні лаковані шестигранні;
Лот № 3 - ДК 021:2015-39296100-4 - Труни оббиті тканиною (атласом, велюром, без оббивки, 
комбіновані);
Лот №4 - ДК 021:2015 - 39293200-4- Вінки та корзини із штучної хвої оздоблені штучними 
квітами, листям, декоративними стрічками, в асортименті, квіти штучні

Однак, в зв’язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій торги не 
відбулися.

В зв’язку з чим, 20 січня 2022 року було повторно оприлюднено оголошення про проведення 
закупівлі за предметом Фурнітура різна - ДК 021:2015 - 39290000-1 (4 лоти) (UA-2022-01-20- 
005138-Ь).

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.

Уповноважена особа - Інна ПЛАКИДА


