
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-05-27-002284-a

1. Найменування замовника: Управління освіти і науки Сумської міської ради

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02147894

3. Місцезнаходження замовника: 40035, Україна, Сумська обл., Суми, вул.
Харківська, 35

ЛОТ 2 — путівки для дітей пільгових категорій до ДЗОВ України (джерело
фінансування закупівлі - місцевий бюджет)

4. Конкретна назва
предмета закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

путівки для дітей
пільгових категорій
до ДЗОВ України
(джерело
фінансування
закупівлі - місцевий
бюджет)

ДК 021:2015:
55240000-4 —
Послуги центрів і
будинків відпочинку

1 шт 40035, Україна,
Сумська область,
м.Суми, вул.
Харківська, 35

до 31 серпня
2019

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Пiсляоплата 15 Робочі 100

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування
учасника (учасників)
(для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори

11. Місцезнаходження (для
юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної
особи) учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори,
телефон

12. Ціна
пропозиції

Структурний підрозділ
оздоровчий табір
"Зоряний" комунального
підприємства
"Шляхрембуд" Сумської
міської ради

26377653 40010, Україна, Сумська
область, м.Суми, урочище
Баранівк. вул. Народна, 58

+38(050) 307-51-97

6 100 UAH



13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 4 Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості
учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до
учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Згідно Закону України «Про публічні закупівлі», управлінням освіти і науки Сумської міської ради
було двічі оголошено конкуренті процедури закупівель – відкриті торги (ідентифікатор закупівлі
№UA-2019-04-22-000373-a та № UA-2019-05-07-001078-b) та відмінено їх відповідно до абзацу 5
частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку з тим, що до участі у торгах
подано менше двох тендерних пропозицій. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 35 Закону
замовником може бути застосована переговорна процедура закупівлі, при цьому предмет закупівлі,
його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не відрізняються від вимог, що
були визначені замовником у тендерній документації.


