
 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266 ,,Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01 серпня  2013 року №631 і  

від 11 жовтня 2016 року №710” 

1.Замовник: Виконавчий комітет Новокаховської міської ради Херсонської області. 

  2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ,,Послуги з перевезення посадових осіб виконавчого 

комітету Новокаховської міської ради” (ДК 021:2015:60140000-1-Нерегулярні пасажирські 

перевезення).  

     3.Вид предмета закупівлі: 1 послуга 

        4.Очікувана вартість предмета закупівлі: 999 999,00 грн. (дев’ятсот дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 00 коп.) з ПДВ. 

        5.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:                         
На виконання вимог статті 10 Закону України ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про 

публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 

публічних закупівель” від 19 вересня 2019 року №114-IX зі змінами та доповненнями (надалі - 

Закон) перше оголошення Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-28-002189-a про проведення 

відкритих торгів для потреб виконавчого комітету Новокаховської міської ради на закупівлю 

ДК 021:2015:60140000-1-Нерегулярні пасажирські перевезення (послуги з перевезення 

посадових осіб виконавчого комітету Новокаховської міської ради). Станом на кінцевий строк 

подання тендерних пропозицій 13.01.2022 року було подано менше двох тендерних 

пропозицій, як наслідок торги були відмінені. 

Для забезпечення потреби виконавчого комітету Новокаховської міської ради, 

необхідність закупівлі ДК 021:2015:60140000-1-Нерегулярні пасажирські перевезення 

(послуги з перевезення посадових осіб виконавчого комітету Новокаховської міської ради) 

залишилася і рішенням уповноваженої особи було оголошено другу процедуру відкритих 

торгів Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-13-005465-a. Станом на кінцевий строк подання 

тендерних пропозицій 29.01.2022 року було подано менше двох тендерних пропозицій,  як 

наслідок торги були відмінені.  

Потреба у здійсненні закупівлі ДК 021:2015:60140000-1-Нерегулярні пасажирські 

перевезення (послуги з перевезення посадових осіб виконавчого комітету Новокаховської 

міської ради) у виконавчого комітету Новокаховської міської ради залишилася та є 

необхідною для забезпечення потреб установи. Підстави для застосування переговорної 

процедури закупівлі із урахуванням норм пункту один частини другої статті 40 Закону (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) двічі документально підтверджено. Отже, відповідно до вимог статті 

4 Закону рішенням уповноваженої особи затверджено зміни до річного плану закупівель на 

2022 рік в частині обрання процедури.  

Рішенням уповноваженої особи проведено переговори з учасником щодо закупівлі                               

ДК 021:2015:60140000-1-Нерегулярні пасажирські перевезення (послуги з перевезення 

посадових осіб виконавчого комітету Новокаховської міської ради) та Учасник підтвердив 

свою кваліфікацію відповідно до вимог Закону України ,,Про внесення змін до Закону 

України ,,Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо 

вдосконалення публічних закупівель” й можливість надати послуги. 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі:   

-  Закон України ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про публічні закупівлі” та деяких 

інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” від 19 вересня 

2019 року №114-IX зі змінами та доповненнями; 

-  Зміни до річного плану закупівель на 2022 рік; 

- Оголошення ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-28-002189-a; 

- Оголошення ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-13-005465-a. 

http://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=4523

