ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-05-006495-a

Найменування замовника:

Управління соціального захисту населення
Мелітопольської районної державної адміністрації
Запорізької області

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

03193057

Місцезнаходження замовника:

Україна, м. Мелітополь, 72312, Запорізька область,
вул. Михайла Грушевського, 10

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Послуги з виплати та доставки пільг і житлових
субсидій громадянам на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу у
грошовій формі та з виплати та доставки соціальних
допомог, а також інших виплат населенню

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:64110000-0: Поштові послуги

Hазва предмета
закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів)
(за наявності)

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

Послуги з виплати та
доставки пільг і житлових
субсидій громадянам на
оплату житловокомунальних послуг,
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу у
грошовій формі та з
виплати та доставки
соціальних допомог, а
також інших виплат
населенню

ДК 021:2015:
64110000-0 —
Поштові послуги

1 послуга

Україна,
м.Мелітополь,
72312, Запорізька
область,
вул.Михайла
Грушевського,10

від 15
лютого 2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис Тип оплати Період, (днів)

Надання послуг

Пiсляоплата 10

Тип днів Розмір оплати, (%)
Робочі

100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Сума

Місцевий бюджет

3800 UAH

Державний бюджет України

473854 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

АТ"Укрпошта"

20509800

69005, Україна,
477 654 UAH
Запорізька область,
Запоріжжя, Соборний,133
+380501503693

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті
40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
ст. 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» встановлено, що для задоволення державних потреб
національний оператор на договірних засадах може здійснювати діяльність, пов’язану з виплатою та
доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, надавати інші послуги
відповідно до законодавства України. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002
року № 10 - р функції національного оператора поштового зв’язку покладено на Українське

державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Таким чином, АТ «Укрпошта» набула
виключне право на здійснення послуг по доставці усіх видів допомог, пенсій та інших соціальних
виплат. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 року №728-р АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" є правонаступником Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта» із розгалуженою системою дирекцій та відділень. Згідно з пунктом 7 частиною
2 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
№270 від 05.03.2009 року, оператори поштового зв’язку самостійно визначають перелік послуг
поштового зв’язку, що надаються об’єктам поштового зв’язку, з урахуванням попиту користувачів,
державних замовлень, а також відповідних нормативів, які затверджуються в установленому
законодавством порядку. Відповідно до Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальної
допомоги національним оператором поштового зв’язку, затвердженої спільним наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2009 року № 464/156, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції 02.07.2009 року за №592/16608, послуги з виплати та доставки пенсій,
соціальної допомоги надають підрозділи національного оператора – пошти, вузли (центри),
відділення та пункти поштового зв’язку. Таким чином, зазначені послуги поштового зв’язку можуть
бути надані тільки певним виконавцем, відповідно до пункту 2 статті 40 Закону України «Про
публічні закупівлі», а саме, відсутня конкуренція ( в тому числі з технічних причин) на відповідному
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи.

