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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: 19.02.2021 

2. Інформація про предмет закупівлі:  

2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015: 15810000-9 Хлібопродукти, 

свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби «Хліб житній, хліб пшеничний, батон» 

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

Хліб житній – 1 800 кілограмів; 

Хліб пшеничний – 1 780 кілограмів; 

Батон – 1 780 кілограмів на загальну суму 140 218 грн. 60 коп. (Сто сорок тисяч двісті 

вісімнадцять  гривень 60 копійок). 

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

м. Коростень, заклади дошкільної освіти, згідно Додатку 1.  

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: 

ТОВ «Твій хліб»  директор Бахур Леся Василівна 

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

39147619 

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

телефакс: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шалом-Алейхема, 62; (04142) 4-20-44 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: Умова застосування 

переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про 

публічні закупівлі": відповідно пункт 1, частини 2, статті 40, Закону України «Про публічні 

закупівлі» (далі – Закон), 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, застосовується переговорна процедура закупівлі. 

5. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (з посилання на експертні, 

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

переговорної процедури закупівлі): замовником було двічі відмінено процедуру відкритих торгів 

(UA-2021-01-11-000585-a та UA-2021-01-28-000446-b) на закупівлю: ДК 021:2015: 15810000-

9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби «Хліб житній, хліб 

пшеничний, батон» (Джерела фінансування – кошти місцевого бюджету) через відсутність 

достатньої кількості тендерних пропозицій. Враховуючи об’єктивну необхідність закупівлі на 

ДК 021:2015: 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби 

«Хліб житній, хліб пшеничний, батон» (Джерела фінансування – кошти місцевого бюджету) 

відповідно до п.1 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути 

застосована переговорна процедура закупівлі. 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran551#n551

