ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-04-30-005406-b

Найменування замовника:

Головне управління Національної поліції в
Херсонській області, м.Херсон, вул. Лютеранська, 4

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

40108782

Місцезнаходження замовника:

м. Херсон, вулиця Лютеранська, будинок 4, Херсон,
Херсонська область, 73000, Україна

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Сухий корм для собак

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:15710000-8: Готові корми для
сільськогосподарських та інших тварин

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Сухий корм для
собак

ДК 021:2015:
15710000-8 —
Фуражные препараты
для домашних
животных или других
животных

5120
килограммы

Відповідно до
документації,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Оплата за Товар здійснюється
Замовником по факту поставки з
відстрочкою платежу до 30
робочих днів після отримання
Товару та підписання Сторонами
видаткової накладної на Товар,
при наявності відповідного
бюджетного призначення
(бюджетних асигнувань).

Пiсляоплата 30

Робочі

100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Сума
250650 UAH

Інформація про учасника (учасників):
Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР 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

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ТОВ "КМП БЛІЦ"

13324388

21022, Україна,
Вінницька область,
Вінниця, вул.Сергія
Зулінського буд.20

250 650 UAH
з ПДВ

04326119330
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
У 2021 році було двічі відмінено процедуру закупівлі відкритих торгів щодо закупівлі за кодом ДК
021:2015:15710000-8: Готові корми для сільськогосподарських та інших тварин (Сухий корм для
собак), на підставі того, що на участь у торгах подано менше двох тендерних пропозицій
відповідно до оголошень торгів UA-2021-02-16-002871-c, UA-2021-03-09-001574-a.

