
Обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі,  його
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення  про проведення конкурентної
процедури  закупівель  або  повідомлення  про  намір  укласти  договір  про  закупівлю  за
результатами переговорної процедури закупівель відповідно до Постанови КабМіну від 11
жовтня  2016  року  за  №710  з  змінами  від 16  грудня  2020р.  №  1268
код  за  ДК 021:2015:  90510000-5  -  Утилізація/видалення  сміття  та  поводження  зі  сміттям
(послуги з поводження з побутовими відходами) (код за ДК 021:2015: 90511200 – 4 послуги
зі збирання побутових відходів) за номером оголошення UA-2021-04-08-003094-a :

У  зв’язку  із  потребою  у  здійсненні  закупівлі  код  за  ДК  021:2015:  90510000-5  -
Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (послуги з поводження з побутовими
відходами) (код за ДК 021:2015: 90511200 – 4 послуги зі збирання побутових відходів) для
забезпечення  функціонування  закладу  з  метою  вивозу  ТПВ  за  місцем  розташування
структурних  підрозділів:  -м.Мукачево,Вул.Пирогова  Миколи  8-13,  -Стоматологічна
поліклініка  м.  Мукачево,  вул.  Пирогова  Миколи,4  а;-м.Мукачево,вул.Грушевського  ,29;В
обсязі:Кількість:1697,16 м.куб.Відповідно до фінансового плану на 2021 рік обсяг коштів на
вказані видатки передбачено в розмірі -309453,00 (триста дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят
три)  грн  з  ПДВ.,  джерело  фінансування  закупівлі-місцевий  бюджет  -здійснюється  єдино
можливим способом, а саме: із застосуванням переговорної процедури закупівлі в порядку,
визначеному статтею 40 Закону,  якою передбачено,  що  переговорна процедура закупівлі
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з
одним або  кількома  учасниками  процедури закупівлі.  Відповідно  до  пункту  1  частини  2
статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у
разі,якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом),
через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При
цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника
процедури закупівлі  не повинні відрізнятися  від вимог,  що були визначені  замовником у
тендерній  документації.  Враховуючи  проведення  замовником  КНП  «Мукачівська  ЦРЛ»
відповідно до вимог вказаного закону процедури відкритих торгів за вказаним предметом за
номерами оголошень  UA-2021-02-23-000709-c, UA-2021-03-16-001152-c    в повному обсязі
дотримано фабулу п.1.ч.2.ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі».

За результатами проведення попередніх перемовин з ТОВ «АВЕ-Мукачево» сторони
дійшли згоди:Процедура закупівлі:переговорна процедура закупівлі в порядку визначеному
пунктом 1 частини 2 статті 40.

1) найменування,  місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,
його  категорія-  Місцезаходження-вул.Пирогова  Миколи  8-13,  м.Мукачево,Закарпатська
область,Україна.  89600,код  за  ЄДРПОУ  01992831.Категорія  замовника-передбачена
п.3.ч.4.ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі»

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)- код за ДК 021:2015:
90510000-5 - Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (послуги з поводження з
побутовими відходами) (код за ДК 021:2015: 90511200 – 4 послуги зі збирання побутових
відходів);

 3) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг; 



-м.Мукачево,Вул.Пирогова Миколи 8-13, -Стоматологічна поліклініка  м. Мукачево,
вул. Пирогова Миколи,4 а;-м.Мукачево,вул.Грушевського ,29;Кількість:1697,16 м.куб.Строк
надання послуг-з дати укладання договору -19.04.2021 р.  до 31.12.2021 року.

4)  найменування,  ідентифікаційний  код  учасника  в  Єдиному  державному  реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний
номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера
облікової  картки  платника  податків  та  офіційно  повідомили  про  це  відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг-Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕ-Мукачево» код ЄДРПОУ
36523372.

5)  місцезнаходження  та  контактні  номери  телефонів  учасника  (учасників),  з  яким
(якими) проведено переговори;інд:36523372,Закарпатська обл.,м.Мукачево,вул.Тімірязєва,78
в.тел 0503348214

6)узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі-309453,00 (триста дев’ять
тисяч чотириста п’ятдесят три )  грн з ПДВ,ціна за одиницю 182,33 грн. з  ПДВ за 1 м.куб

7)  умова  застосування  переговорної  процедури  закупівлі  відповідно  до частини
другої цієї статті- визначеному  пунктом 1 частини 2 статті 40.

8)  обґрунтування  застосування  переговорної  процедури  закупівлі  з  посиланням  на
експертні,  нормативні,  технічні  та  інші  документи,  що  підтверджують  наявність  умов
застосування переговорної процедури закупівлі- Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 40
Закону переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі,якщо
було двічі відмінено процедуру відкритих торгів,  у тому числі частково (за лотом),  через
відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому
предмет  закупівлі,  його  технічні  та  якісні  характеристики,  а  також  вимоги  до  учасника
процедури закупівлі  не повинні відрізнятися  від вимог,  що були визначені  замовником у
тендерній  документації.  Враховуючи  проведення  замовником  КНП  «Мукачівська  ЦРЛ»
відповідно до вимог вказаного закону процедури відкритих торгів за вказаним предметом за
номерами оголошень  UA-2021-02-23-000709-c, UA-2021-03-16-001152-c    в повному обсязі
дотримано фабулу п.1.ч.2.ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі»,а саме:

- за результатами  закупівлі товару  за номером оголошення UA-2021-02-23-000709-c
код  за  ДК 021:2015:  90510000-5  -  Утилізація/видалення  сміття  та  поводження  зі  сміттям
(послуги з поводження з побутовими відходами) (код за ДК 021:2015: 90511200 – 4 послуги
зі збирання побутових відходів),оприлюдненої 23 лютого 2021 року, за даними електронної
системи  закупівель   кількість  учасників  процедури  за  кожним  з  вказаним  лотів  «0»,за
результатами ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-02-23-000709-
с:Дата формування звіту: 11 березня 2021 (додається).Відповідно до абзацу першого п.1 ч.2
статті  32  Закону  України  «Про  публічні  закупівлі»   тендер  автоматично  відміняється
електронною системою закупівель у разі  подання  для участі у відкритих торгах- менше
двох тендерних пропозицій.На основі  викладеного та  керуючись абзацом першим п.1 ч.2
статті  32    Закону України  «Про  публічні  закупівлі»  відмінити  тендер  за  номером
оголошення UA-2021-02-23-000709-c код за ДК 021:2015: 90510000-5 - Утилізація/видалення
сміття та поводження зі сміттям (послуги з поводження з побутовими відходами) (код за ДК
021:2015: 90511200 – 4 послуги зі збирання побутових відходів);

- за результатами  закупівлі   за номером оголошення UA-2021-03-16-001152-c код за
ДК 021:2015: 90510000-5 - Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (послуги з
поводження з побутовими відходами) (код за ДК 021:2015: 90511200 – 4 послуги зі збирання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1719
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побутових  відходів),оприлюдненої  16  березня  2021  року,за  даними  електронної  системи
закупівель   кількість  учасників  процедури  «1»,за  результатами  ЗВІТ  про  результати
проведення процедури закупівлі UA-2021-03-16-001152-c:Дата формування звіту: 01 квітня
2021  (додається).Відповідно  до  абзацу  першого  п.1  ч.2  статті  32  Закону  України  «Про
публічні закупівлі»  тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у
разі  подання  для участі у відкритих торгах- менше двох тендерних пропозицій.На основі
викладеного та керуючись абзацом першим п.1 ч.2 статті 32   Закону України «Про публічні
закупівлі»  відмінити  тендер  за  номером оголошення  UA-2021-03-16-001152-c   код  за  ДК
021:2015:  90510000-5  -  Утилізація/видалення  сміття  та  поводження  зі  сміттям  (послуги  з
поводження з побутовими відходами) (код за ДК 021:2015: 90511200 – 4 послуги зі збирання
побутових відходів).При підготовці попередніх перемовин для закупівлі вказаних послуг -
надіслано  запрошення   від  06.04.2021  року  за  №  961/01-09   ТОВ «АВЕ-Мукачево»  код
ЄДРПОУ  36523372,як  учаснику  який  надавав  тендерні  пропозиції  у  вказаній  процедурі
закупівлі.

Вид  відходів
(тверді,
великогабаритні,
ремонтні)

Об’єкт
обслуговування

(назва, адреса)

Одиниця
розрахунк
у(контейн
ермісткіст
ю м.куб.)

Кількість
одиниць
розрахун
ку  для
об’єкта
обслугов
ування
(контейн
ерів)

Періодичність
та день вивозу

Тверді  побутові
відходи

ЦРЛ

м.  Мукачево,
вул. Пирогова
Миколи, 8-13

1,1
5
(п’ять)

6  разів  в
тиждень
/понеділок-
субота

Тверді  побутові
відходи

Стоматологіч
на поліклініка

м.  Мукачево,
вул. Пирогова
Миколи,4 а

Тверді  побутові
відходи

Поліклінічне
відділення

м.Мукачево,
вул.Грушевсь
кого
Михайла, 29

1,1 2 (два)
1  раз  в
тиждень
/середа


