ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний природний парк „Синевир
1.2.Код за ЄДРПОУ: 05384614.
1.3. Місцезнаходження: с. Синевир, 1626 Міжгірського району Закарпатської обл. 90041.
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, електронна адреса): Росада Василь Андрійович, провідний
юрисконсульт, с. Синевир, 1626, Міжгірський р-н, Закарпатська обл.., 90041, Адміністрація
національного природного парку «Синевир», кабінет провідного юрисконсульта, тел. (031
46) 27690, Е-таіІ: прр- нупєууг (о), икг.пеї.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі: 11.08.2015р.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: послуги, пов’язані з лісівництвом (розроблення
матеріалів лісовпорядкування для національного природного парку «Синевир» на площі
34598,0 га II етап) код за ДК 016-2010 02.40.1.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний природний
парк „Синевир”, с. Синевир, 1626, Міжгірський р-н, Закарпатська обл.., 90041,
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: серпень-грудень 2015
року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи: ВО «Укрдержліспроект»
3.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:
00968167.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс: вул.. Пролетарська,22-24, м. Ірпінь, Київська обл., 08200, тел.
0459755149.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі, відповідно до п. 2 ч.2 ст. 39
Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме - відсутності конкуренції (у
тому чиачі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю
може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної
процедури закупівлі:
Відповідно до Лісового кодексу України, прийнятого Верховною Радою України 8
лютого 2006 року (ст.. 47), лісовпорядкування є обов’язковим на всій території України та
ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства.
З метою проведення лісовпорядкування на всій території України створене
Українське
державне
проектне
лісовпорядне
виробниче
об’єднання
(ВО
“Укрдержліспроект»), яке є на даний час єдиним виконавцем усього комплексу зазначених
робіт.
На підставі вищевикладеного, пропонується провести закупівлю послуги, пов’язані з
лісівництвом (розроблення матеріалів лісовпорядкування для національного природного

парку «Синевир» на площі 34598,0 га II етап) код за ДК 016-2010 02.40.1 необхідно шляхом
застосування переговорної процедури закупівлі - ВО «Укрдержліспроект» згідно вимог п. 2
ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме - відсутності
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути
поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності
при цьому альтернативи.
6.
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі:
- лист Державного агентства лісових ресурсів України за №02-16/5716-15 від 04.08.2015р.
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух
грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості
за кредитами;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- копія довідки ЄДРПОУ;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- копія ліцензії;
копія довідки про взяття на облік платника податків;
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