Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі
ДК 021:2015:15110000-2: М’ясо (М’ясо в асортименті)
Найменування замовника: ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ: 04415235
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-11-002866-a
Вид закупівлі: переговорна процедура
Очікувана вартість : 300 000 грн з ПДВ
Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання
послуг:
Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг:
№
Найменування предмету
Одиниця
виміру
1. М’ясо птиці кур бройлерів охолоджене
кг
не фасоване (четверть задня)
2. М’ясо птиці кур бройлерів охолоджене
кг
не фасоване (крильця)
3. М’ясо птиці кур бройлерів охолоджене
кг
не фасоване (стегно)
4. М’ясо птиці кур бройлерів охолоджене
кг
не фасоване (філе)
5. М’ясо свинини не жирне охолоджене не
кг
фасоване (ІІ категорія)
6. М’ясо гов’яже охолоджене не фасоване
кг
7.

Печінка свиняча заморожена вагова

кг

Кількіс
ть
750
430
470
160
830
200
265

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг :
№п
Назва
Адреса
/п
1.

Комунальний заклад дошкільної 15150,
вул.Чернігівська,
30,
освіти
«Ясла-садок» с.Тупичів, Чернігівський район,
Тупичівської сільської ради
Чернігівська область

2

Комунальний заклад дошкільної
освіти «Вихвостівський ясласадок» Тупичівської сільської
ради

3

Одногруповий заклад дошкільної 15143,
вул. Центральна, 25, с.
освіти на базі комунального Бурівка
закладу
Бурівський
заклад Чернігівський район, Чернігівська

15151 вул.Покровська, 89-Г, с.
Вихвостів,
Чернігівський район, Чернігівська
область

загальної середньої освіти І-ІІ область
ступенів Тупичівської сільської
ради
4.

Комунальний заклад Бурівський
заклад загальної середньої освіти
І-ІІ
ступенів
Тупичівської
сільської ради

15143,
вул. Центральна, 25, с.
Бурівка
Чернігівський район, Чернігівська
область

5.

Комунальний
заклад 15151,
вул.Покровська, 71, с.
«Вихвостівська
гімназія» Вихвостів,
Тупичівської сільської ради
Чернігівський район, Чернігівська
область

6.

Комунальний
заклад 15150 вул. Чернігівська, 40,
с.
«Тупичівський
ліцей» Тупичів,
Тупичівської сільської ради
Чернігівський район, Чернігівська
область

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2022
р. включно
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини
2 цієї статті 40 Закону: пункт 1 частини 2 статті 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.
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, експертні,
нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі :
Замовником було оголошено процедури відкритих торгів за номерами UA2021-12-03-000062-c та UA-2021-12-20-002211-c, які були відмінені на підставі
подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій.
Документи, що підтверджують застосування переговорної процедури на
підставі пункту 1 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”:
- звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-12-03000062-c (Дата формування звіту 19.12.2021 року);
- звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-12-20002211-c (Дата формування звіту 06.01.2022 року)
Розмір бюджетного призначення за результатами переговорів з АТ
“БАЗИС” становить 299 980, 00 грн з ПДВ
Джерело фінансування – місцевий бюджет.
Закупівля ДК 021:2015:15110000-2: М’ясо (М’ясо в асортименті) згідно зі
статтею 48 Бюджетного кодексу України здійснюється в межах затверджених
кошторисних призначень за КЕКВ: 2230 Продукти харчування на 2022 рік.

