ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-05-03-000402-c

Найменування замовника:

Відділ освіти, молоді та спорту Вилківської міської
ради Ізмаїльського району Одеської області

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

42263559

Місцезнаходження замовника:

вулиця Татарбунарського Повстання 64, місто
Вилкове, Одеська область, 68355, Україна

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

М’ясо (М'ясо свинини, м'ясо яловичини, куряче
філе, куряче стегно - 3 лота)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:15110000-2: М’ясо

ЛОТ 1 — М'ясо свинини
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

М'ясо свинини

ДК 021:2015:
1317 кг
15113000-3 — Свинина

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Заклади освіти
Замовника, м.
Вилкове,
Одеська
область, 68355,
Україна

від 03 травня
2022
до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Поставка товару

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 30

Джерело фінансування закупівлі:

Тип днів

Розмір оплати,
(%)

Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума
707462 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 "ВРЗ21"

44243094

68302, Україна, Одеська
область, м. Кілія, вул.
Садова, 2

172 527 UAH
з ПДВ

0950605027
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
Згідно ч. 1 ст. 40 Закону 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. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у
разі наявності підстав, що визначені п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону, а саме: 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. 18.01.2022 року
оголошено процедуру закупівлі відкриті торги № UA-2022-01-18-010496-a по предмету закупівлі:
ДК 021:2015 15110000-2 «М’ясо» (М'ясо свинини, м'ясо яловичини, куряче стегно, куряче філе 3 ЛОТА), яку було відмінено у зв’язку з неподанням для участі в торгах жодної тендерної
пропозиції ( звіт про результати проведення процедури закупівлі від 23.02.2022 р.), 04.04.2022
року вдруге оголошено процедуру закупівлі відкриті торги № UA-2022-04-04-000028-a по
предмету закупівлі: ДК 021:2015 15110000-2 «М’ясо» (М'ясо свинини, м'ясо яловичини, куряче
стегно, куряче філе - 3 ЛОТА), яку було відмінено у зв’язку з поданням для участі в торгах лише

однієї тендерної пропозиції ( звіт про результати проведення процедури закупівлі від 20.04.2022
року). А відтак замовником з урахуванням викладеного та з урахуванням умов викладених у ст.
40 Закону України «Про публічні закупівлі», прийнято рішення про проведення переговорної
процедури по предмету закупівлі: ДК 021:2015 15110000-2 «М’ясо» (М'ясо свинини, м'ясо
яловичини, куряче філе, куряче стегно - 3 лота))

