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Інформація 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02143212 

1.3. Місцезнаходження: Україна, 11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 66 

Житомирська область 

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 

телефонного зв’язку, e-mail): Зубрицька Оксана Олександрівна, голова тендерного комітету, 

тел.: (04142) 4-33-30, 9-62-79, факс (04142)4-23-23, osvita-kor@ukr.net 

1.5. Дата прийняття тендерним комітетом замовника рішення про застосування переговорної 

процедури закупівлі:  15 .02.2021р. 

 

2. Інформація про предмет закупівлі:  

2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015: 90430000-1 — Послуги з відведення 

стічних вод 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  

обсяг - 372 м3, бюджет – 4 382,16 грн. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Житомирська область,             

Коростенський р-н, село Васьковичі, Васьковицький дошкільний навчальний заклад 

«Сонечко» Коростенської міської територіальної громади  

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2021 року  

 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: 

Акціонерне товариство «Укртранснафта» в особі заступника генерального директора у 

Західному регіоні Піти Ігоря Михайловича  

3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

31570412 
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 (поштова адреса: 79000, м. Львів, вул. 

Липинського, 12) 

 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі:  

Стаття 40. Умова застосування переговорної процедури закупівлі згідно Закону України 

«Про публічні закупівлі»: 

1. Переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно 

до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших 

умов договору про закупівлю з одним або декількома учасниками процедури закупівлі. 

2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: 

2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:  

- відсутності конкуренції з технічних причин. 

Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції на відповідному ринку (в тому числі з 

відсутності конкуренції з технічних причин) єдиним можливим надавачем послуг за кодом ДК 

021:2015: 90430000-1 — Послуги з відведення стічних вод є постачальник – АТ 

«Укртранснафта», який займає монопольне становище на ринку водовідведення для 

Васьковицького дошкільного навчального закладу «Сонечко» Коростенської міської 

територіальної громади Житомирської області в межах діючих мереж (Закон України «Про 
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природні монополії») для закупівлі послуги може застосовуватись переговорна процедура 

закупівлі.  

 

5. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (з посилання на 

експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 

застосування процедури закупівлі): відповідно пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України 

«Про публічні закупівлі», враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції на відповідному 

ринку постачання послуг у сфері водовідведення (єдиний можливий постачальник – АТ 

«Укртранснафта», який займає монопольне становище на ринку централізованого 

водовідведення для Васьковицького дошкільного навчального закладу «Сонечко» 

Коростенської міської територіальної громади Житомирської області в межах діючих мереж 

(Закон України «Про природні монополії») для закупівлі послуги може застосовуватись 

переговорна процедура закупівлі. (ідентифікаційний код 31570412, місцезнаходження: 01010, 

м. Київ, вул. Московська, 32/2). 

Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури 

закупівлі:  

- технічні можливості щодо предмету закупівлі. 

- надання послуг з водовідведення для потреб Васьковицького дошкільного навчального 

закладу «Сонечко» Коростенської міської територіальної громади може відбуватись  

відповідно до наявності права доступу до мережі з технічних причин, так як АТ «Укртанснафта» 

є єдиним виконавцем по наданню відповідних послуг належної якості та управитель  основних 

засобів на відповідних територіях розташування закладу відділу освіти. Відповідно не укладання 

договору з АТ «Укртранснафта» може призвести до негативних соціальних процесів та 

небажаних наслідків, зокрема порушень санітарних правил та норм в 2021р. 

 
 

 

 

  

  

 

 


