ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-11-17-001428-c

Найменування замовника:

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"СМІЛЯНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

00389216

Місцезнаходження замовника:

ВУЛИЦЯ РОДИНИ БОБРИНСЬКИХ, будинок 123,
Сміла, Черкаська область, 20700, Україна

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Роботи по встановленню системи пожежної
сигналізації та оповіщення про пожежу навчальнолабораторного корпусу №3

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

Роботи по встановленню
системи пожежної
сигналізації та оповіщення
про пожежу навчальнолабораторного корпусу №3

ДК 021:2015:
45310000-3 —
Електромонтажні
роботи

1 роботи

вул. родини
Бобринських,
123, Сміла,
Черкаська
область,
20701, Україна

до 20 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Виконання
робіт

Оплата за виконані роботи
(надані послуги) здійснюється
за рахунок бюджетних коштів
шляхом перерахування
грошових коштів на
розрахунковий рахунок
Виконавця після підписання
Замовником, Виконавцем Акту
здачі-приймання наданих
послуг (робіт)

Пiсляоплата 20

Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Сума
231300 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

ФОП "Диченко
Олександр
Анатолійович"

2359619293

18030, Україна,
Черкаська область,
Черкаси, вул. Ільїна,585

231 300 UAH
з ПДВ

+0472736056
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
Для задоволення потреб замовника відповідно до ДК 021:2015 45310000-3- Електромонтажні
роботи (Роботи по встановленню системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
навчально-лабораторного корпусу № 3) було двічі оголошено процедуру Відкритих торгів, а саме:
09.10.2021 р. (UA-2021-10-09-000013-c)

28.10.2021 р. (UA-2021-10-28-004710-c).
Але у зв’язку з неконкурентністю (подання для участі в торгах менше двох тендерних
пропозицій) тендер перейшов у стадію «закупівля не відбулась», відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону
України «Про публічні закупівлі».
Тому виходячи з вищенаведеного для задоволення потреб замовника, необхідно здійснити
закупівлю за переговорною процедурою на підставі пункту 1 частини 2 статті 40 Закону, якщо
було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через
відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом. При цьому предмет
закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури
закупівлі не повинні відрізняються від вимог, визначених у тендерній документації відкритих
торгів.

