
НIЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК_IНТЕРНАТ

оБrрунтувАння
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного

призначення, очiкуваноi Bapтocтi предмета закупiвлi

(ВiДПОВiднО дО пункту 4r постанови КМУ вiд 11.10.2016 N9 710 <Про ефективне використання
державних коштiв> (зi змiнами))

1. Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в €диному
державному pe€cтpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдпри€мцiв та громадських формувань,
його категорiя:

- Нiжинський дитячий будинок-iнтернат;
- адреса: вул, Березанська, 44 а, м, Нiжин, 16600;
- код за €fРПОУ - 031В9883;
- КаТеГОРiя ЗамОвника - З (юридичнi особи, якi с пiдприсмствами, установами органiзачiями

(KpiM тих, якi визначенi у пунктах 1 i2 частини першоi cTaTTi 2 Закону) та iх об'еднання, якi
ЗабеЗПеЧують потреби держави або територiальноi громади, зазначенi в пунктi 3 частини першоi
cTaTTi 2 Закону].

2. На3ва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним словником (у
РаЗi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та наэви
вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за
наявностi): Пiдгузки та пiдгузки-труси для дорослих на ZOZZ piK (код за €ЗС ДК 021-2015 (CPtr')
ЗЗ750000-2 - Засоби для догляду за малюками)

З. Iдентифiкатор закупiвлi:

4. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi: теянiчнi таякiснi
хаРаКтеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до потреб Нiжинського дитячого будинку_
iHTepHaTy та з урахуванням вимог нормативних документiв у сферi стандартизацii.

5, Обfрунryвання розмiру бюджетного призначення: розмiр бюджетного призначення,
ВИЗНачениЙ вiдповiдно до розрахунку необхiдних засобiв гiгiени для дiтей-iнвалiдiв згiдно кошторису
на 2О22 piк, становить ZZ5 000,00 (Двiстi двадцять п'ять тисяч гривень 00 копiйок) з урахуванням
П!В, Заплановано в бюджетному запитi 15 400 шт в т,ч.:

Пiдгузники для дорослих, розмiр L-2000 шт.
Пiдгузники для дорослих, розмiр L-2000 шт.
Пiдгузники для дорослих, розмiр М-9000 шт.
Пiдгузники для дорослих, розмiр S-2400 шт.
Пiдгузники-труси для дорослих, розмiр М-З00 шт.

6. Очiкувана Bapтicтb предмета закупiвлi: 187 999,00 грн. (Сто вiсiмдесят ciм тисяч дев'ятсот
дев'яносто дев'ять гривень 00 копiйок) враховуючи П!В 12 299,00 грн.

7, Обrрунlування очiкуваноi Bapтocтi предмета закупiвлi: Пiд час проведення
переговорноТ процедури закупiвлi дiЙшли згоди до визначення очiкуваноТ BapTocтi предмету закупiвлi
1В7 999,00 грн. [Сто вiсiмдесят ciM тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копiйокJ враховуючи
П!В 12 299,00 грн.

Вiдповiдно до частини 1 cTaTTi 40 Закон1, Переговорну процедФу закупiвлi замовник
використову€ як виняток, вiдповiдно неi замовник укладае договiр про закупiвлю пiсля проведення
переговорiв цодо цiни та iнших умов договору про закупiвлю з одним або кiлькома г{асниками
процедФи закупiвлi.

3амовником було оголошено процедури <вiдкритi торги>) за номерами:
U Д-2021-72-1,9-000373-Ь - оголошена 19.12,2OZ7 року
UД-2022-01-06-002077-с - оголошена 06.01,,2022 року, якi були вiдмiненi на пiдставi подання для

yracTi у вiдкритих торгах менше двох тендерних пропозицiй. Було прийнято рiшення провести
переговорну процедуру закупiвлi. З урахуванням cTaTTi 11 Закону, вiдповiдно до частини 2 cTaTTi 1З
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3акону замовники мож)ль застосовувати переговорну процедФу закупiвлi як виняток та вiдповiдно
до умов, визначених у частинi 2 сгаттi 40 Закону.

0тже, зважаючи на вищенаведене, 3акупiвля для 3амовника може бути здiйснена на пiдставi
пункту 1 частини 2 cTaTTi 40 3акону, а саме якщо було двiчi вiдмiнено процед/ру вiдкритих торгiв, у
тому числi частково (за лотоr.л), через вiдсутнiсть достатньоi кiлькостi тендерних пропозицiй,
визначеноi цим Законом. При цьому предмет закупiвлi, його технiчнi та якiснi характеристики, а
також вимоги до }лlаснике процед/ри закупiвлi не повиннi вiдрiзнятися вiд вимог, що були визначенi
замовником у тендернiй доцментацii.

Учасник, ТОВ "ТЕЛОС КОМПАНl" надав Bci вiдповiднi документи, якi повнiстю вiдповiдають
вимогам 3амовника, надав свою пропозицiю до цiеТ закупiвлi, яка € економiчно вигiдною для
3амовника i не мае нiяких пiдсгав для вiдмови в проведеннi закупiвлi, тому було прийнято рiшення з
цим )ласником провести переговорну процедуру та погодити очiкувану BapTicTb предмету закупiвлi,
що являеться бiльш економiчно вигiдною та становить: 187 999,00 грн. (Сто вiсiмдесят ciM тисяч
дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень ОО копiйок) враховуючи ПДВ 12 299,0О грн.

Технiчнi та якiснi характеристики предме,.,а закупiвлi складенi вiдповiдно до потреб
Нiжинського дитячого будинку-iнтернату та норм чинного законодавства i зазначенi в тендернiй
документацii, Кошторисна документацiя по закупiвлi засобiв гiгiени та засобiв догляду за малюками
для Нiжинського дитячого будинку-iнтернату розроблена на пiдставi потреб цих дiтей-iнвалiдiв та
пiдопiчних.

Примiтки:

I]iHa за оduнчцю mа за?мьна варmiсmь зазначоюmься в zрuвнях mа повчннi Micmumu не бiльulе
dвох знакiв пiсля колu,

*Для плаmнuкiв ПДВ

уповноважена
нiжинський наталiя 3AXAPKIB
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