
вiд ly' 23,2020р. N"/'/{?g/Й комунАльнЕнЕкомЕрцIйнЕпlдпри€мство "MIcbKA
/ лIкАрня Ns1" KPAMATOPсЬKOI мIськоI рАди

В46З07,м.Краматорськ, вул. О.Тихого,17

ПОВIДОМЛЕННЯ
про HaMip укласти договiр

[пiд час засl,осування переговорноi процедури)

найменуваIIЕя замовЕЕка: комунАЛЬНЕ НЁttОМВРЦIЙНВ ПIДПРИ€МСТВО
"MICЬKA лlI(Арня N9 2" крАмАторськоi мrськоi
рАди

КатегорiЯ замовЕиNа: Юридичt-tа особа, яка забезпечу€ потреби держави
або територiальноi громади

Iдеsтифiкацiйвий код замовЕика в 01990795
едР:

МiЬцезваходх(еЕЕя замовЕЕка: В4З06,,УкраТна, вул.,Щнiпровська, 14, {онецька
область, м. Краматорськ

Вид предмета закупiвrri: Послуги

УзагалъпеЕа Еазва предмета Код ДК 021:2015-в5110000-3 -послуги лiкувальних
закупiваi: закладiв та cyrlyTrri посJIути (::.a{l,, illTa:.:-гiстологiчIIих дослlджеIIь секцlиIIого, операцlиного та

бiоlIсiйllого матерiалу )

Кодза€динимзакупiвеаьЕцм ДК021:2015:В5110000-З:ПослугилiкУвальниХ
словником: зак.lIалiв та супутнi посJIуги



Назва предмета
закупiваi

i Коди та шазви

, вiдповiдншх
i кrtасифiкаторiв
] предмета закупiв,ri
. i частпп Ередмета
| закупiвлi (loTiB)
(за наявностi)

]

кiлькiстъ i Мiсце
ToBapiB або | поставки
обсяг i ToBapiB або
виконання мiсце
робiт чи t внкоЕання
надання i робiт чи

l

Строк
поставкн
ToBapiB,
вЕкопаЕЕя
робiт чи
наданЕя
послуг

до З1 грудня
2021

i ПОСАУГ !ii послчг
}* - 

- 
** --- -,--i

Патолого-гiстологiчне, ДKOZr:ZOrS,
дослiдження секцiйного, ; В5110000-З -
операцiйного та i Послуги лiкува,lIьних
бiопсiйного матерiалу : закладiв та супутнi

i посJIуги

Умовв опАати договору (uорялок здiйсневвя розрахупкiв):

i 1 noc,y." 
1 :i;:.,yKpaiHa, l!-

i flнiпровська
,14, !онецька
область,
Краматорськ

Подiя i Опцс
]

Надання , Оплата за наданi послуги
послуг i здiйснюеться Замовником за

: розрахунковий перiод (календарний
: мi-сяць) протягом 10 (десяти)
: календарних днiв з дати пiдписання
. вiдповiдного Акту приймання-
,'передачi наданих послуг, шляхом
, безготiвкового перерахування коштiв
: на tIоточI-lий paxyltoK Ви-конавця. У
, разi затримки коштiв за Ilрограмою
i 
""данu" 

медичних гарантiй вiд НСЗУ

i розрахунок за наданl послуги

; здiйснюсться протягом З-х|-' банкiвських днlв з дати отримання
, Замовником вiдпо-вiдн.их коштiв на

l фiнансування закупlвлl на свlи

, ресстрацiйний рахунок.

.Щ,жерело фiвавсування закупiвrri:

Пiсляогl;tата . 10

l

|,

Календарнi ;й-l--l***"**-**-l*

Власний бюджет (кошти вlд госllоларськоi дiяльностi пiдприемства)

Iвформачiя про учасЕIIка (учаснчкiв):

i!

i Описi Сума l
t

t

]зв1 з20,00
i UAH*_л "l. l

1



Найменувацня
постачальвика

, ToBapiB, вЕкоЕавця
робiт чЕ Еадавача

: ПОСаУГ

-]КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦIЙНЕ
пlдпри€мство
"MICЬKA лIкАрня
N91" крАмАторськоi
мIськоi рАди

Iлечтифiкацiйцпй код
учасника в €ДР або
реестрацiйний номер
обдiковоi карткн пАатпшка
податкiв або серiя та Еомер
паспорта (дпя фiзичннх
осiб, якi через cBoi
репiгiйrri переконання
вiдмовляються вiд
прийпяття реестрацiйвого
Еомера обдiковоi карткЕ
платЕика податкiв та
офiuiЙво повiдомили про
це вiдповiдний
коштролюючий оргав i
мають вiдмiтку у паспортi)
постачальника ToBapiB,
виконавця робiт чи
надавача послуг

МiсцезваходжеЕЕя та
KoETaKTEi померп
теrrефопiв )васаЕка
(учасникlв), з яким
(якими) проведево
переговори

узгоджепа
цiна
пропозццii
учасника
цроцедури
закупiваi

зв1 з20,00
UAH

0 1990в2 6 *rrЛ";"r, Д*r.-"-,
**+*.]--

область, MicTo
Краматорськ, ВУЛИЩЯ
ОЛЕКСИ ТИХОГО
будинок 17

*---*--_*-]-.

Умова застосуваЕЕя цереговорпоi процедурr закупiваi вiдповiдхо до частццЕ лругоi cTaTTi

/

I



4О Завову Украiвu "Про чубаiчвi закупiвлi"

flвiчi вiдмiнено процедуру вiдкритих торгiв, у тому числi частково (за лотом), через вiдсутнiсть

достатньоi кiлькостi тендерних пропозицiй, визначеноi цим Законом

обrрУвтУваЕЕязастосУвавЕяIlереговорвоiпроЦедУрЕзакУчiвrriзпосЕАаЕЕямЕа
евспертвi, Eop1aa1.EBii, техпiчпi та lвцri докумеЕтЕ, rцо пiдтверджують ваявпiсть умов

застосуваIIня переговорвоi процедури закупiваl

Згiдно пункту 1 частини 2 cTaTTi 40 Закону: замовником було двiчi вiдмiнено процедуру вiдкритих

торгiв, у точу числi частково (за лотом), через вiдсутнiсть достатньоi кiлькостi тендерних

пропозицiй, визначеноi цим Законом. При цьому предмет закупiвлi, його технiчнi та якiснi

характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупiв,lli, його технiчнi та якiснi

характериСтики, а такоЖ вимогИ до учасниКа процедуРи закупiвлi,не повиннi вiд вимог, що були

визначенi замовttиком у тендернiй документацiТ,

1'5.обгрУlлТУВаННяЗасТосУВаННяПереГоВорноiПроцеДУрИзакУпiвлi[посиланнянаекспертнi,
нормативнi, технiчнi та iншiдокументи, що пiдтверджують наявнiсть умов застосування процедури

ЗаКУПiВЛi)' 
) лгпппrlIFння ппо l rих торгiв за номером UA-2021-01-21-004360-b,

вiдповiдно до оголошення про проведення вlдкри,

оприлюдненого на веб-портаЛi Уповноваженого органу вiд 21.01,2021р,, було розпочато проведенtIя

процедури вiдкритих торгiв стосовно закупiвлi послуг з _патолого-гiстологiчних 
дослiджень секцiйного,

оtlерацiйного та бiопсiйного ,arepiary tЙд Дк оZt:iоt5_u€диний закупiвельний словник> - В5110000-

з: <послуги лiкувальних закладiв та'супутнi послуги >), Станом на час закiнчення кiнцевого строку

подання тендерних пропозицiй 06,оz,2ъz"tр не надiйшло жоднот тендерна пропозицiя, у зв'язку з чим

06,02.20z1.po*y системою було автоматично вiдмiнено зазначену процедуру торгiв на пiдставi п,1 ч,2

cTaTTi З2 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi> вiд 25.t2.2}t5p. No922-VIII [далi - Закон) [зi змiнами ):

подання для участiу вiдкритих торгах менше двох тендерних пропоз"1,1_,

flалi Замовник згiдно до оголошення про проведення вiдкритих торгiв за номером Uд_2021-02-10-

0110З8-а, оприлIодне}iого на веб-порталi Уповноваженого органу вiд 10,02,2021р, було повторt.Iо

розпочатО проведенНя процедуРи вiлкритих торгiв щодо закупiвлi зазначених вище послуг, Враховуючи,

It\o cTal{oM на час закiнчення кiнцевого строку подання тендерних пропозицiй 26,02,202\p, не надiйшло

жодноi ,гендерноi пропозицii, сис,гемою 26.02.2021 р. знову було автома,гично вiдмiнено зазначену

процедуруторгiв на Ltiдставi п.1 ч.2 cTaT,i З2 ЗаконуУкраIнЙ <Про публiчнi закупiвлi> вiд 25,12,2015р,

Na9zz-Vlll [далi - Закон) [зi змiнами ): подання для участi у вiдкритих торгах менше двох тендерних

-"о"т;,f,*" чином, процедуру вiдкритих торгiв щодо закупiвлi послуг з патолого-гiстолопчних

дослiджень секцiйного, операцiй}lого та бiопсiйного матерiалу [код [I( 021:2015 <СдиниЙ закупiвельгtии

словt]ик) _ в5110000_з: <гlослуги лiкувальних закладiв та супутнi послуги >) було o"]]i 
"_,aIiНeНo 

через

вiдсутгliстl) Достатtlьоi кiлькостi уrасникiв, що е пiдставою для застосування переговорноl процедури

закупiвлi на пiдставi пунк.l.у 1 частини 2 cTaTTi 40 Закону,, <(замовнuком було dвiчi BiOMiHeHo процеdуру

Bidkpumux mopziB, у mочу чuслi часmково (за лоmоi1, через вidсуmнiсmь dосmаmньоi' кiлькосmi

meHOepHux пропозuцiй, вuзначеноi' цuм 3аконом>,

/{окументИ, що пiдтверджуютЬ наявнiстЬ умов застосування переговорноi процедури закупiвлi,

- Звiт прО результа.гИ проведенН" проц.дури закугtiвлi UА-202].-01-21-004з60-Ь вiд 06.02,2021р,

- lЗвiт прО результати гIроведення процедури закупiвлiUд-2021-02-10-0110зВ-а вiл 26,02,2021р,

гол ова тендерн ого -",i};'; Ма 0.в. жолус

r


