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№ Ь-185"від 18.12.2020 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір під час застосування

переговорної процедури

1. Найменування замовника - Управління праці та соціального захисту
населення Вінницької районної державної адміністрації

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 03191928
3. Місцезнаходження замовника - вул. Грибоєдова, буд. І О-А, м. Вінниця,

Вінницька область, 21032, тел. (0432) 61-39-59
31 • Вид Предмета закупівлі - послуги
4. Конкретна назва предмета закупівлі - Поштові послуги - послуги з. .виплати та доставки сошальних допомог, а також інших виплат населенню

визначених Законодавством, які надаються у грошовій готівковій формі (послуги
з виплати та доставки грошової компенсації громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи).

5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і
частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) - ДК 021:2015 (CPV)
64110000-0 Поштові послуги

6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг=-
Одна послуга

7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг -
Вінницький район Вінницької області

і 8. Строк поставки товарів.виконання робіт чи надання послуг - з
грудня 2020 року до 31 грудня 2020 року

8-1• Умови оплати за договором - безготівкове перерахування коштів
8-2 • Джерело фінансування закупівлі - державний бюджет
9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові

(для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено
переговори-Акціонерне товариство «Укрпошта» в особі Вінницької дирекції.-

10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки
платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено
переrовори-Код ЄДРПОУ філії 20116650

11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання
(для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено
переговори, телефон - Україна, 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул.
Соборна, 59, телефон (0432) 53-14-74; 53-03-94.



12. Ціна пропозиції- 739 (сімсот тридцять дев'ять) грн. ОО копійок.
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно

до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі" -
пункт 2 частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі": відсутність
конкуренції з технічних причин, договір може бути укладено лише з одним
постачальником. "

14. Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
(посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що
підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі).
Відповідно до ст.І Закону України «Про поштовий зв'язок» від 04.10.2001р. №
2759-ІІІ, послуги поштового зв'язку - продукт діяльності оператора поштового
зв'язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових. . .вщправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів,
банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів.

Згідно ч. 6 ст. 15 Закону України «Про поштовий зв'язок», 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.

Частиною 7 ст. 15 Закону України «Про поштовий зв'язок» встановлено,
що юридична особа, на яку покладається виконання функцій національного
оператора поштового зв'язку, визначається Кабінетом Міністрів України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про національного оператора
поштового зв'язку» від 10.01.2002 № 10-р виконання функцій національного
оператора поштового зв'язку покладено на АТ «Укрпошта». Згідно
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 року №728-р АТ
«Укрпошта» є правонаступником Українського державного підприємства
поштового зв'язку «Укрпошта» із розгалуженою системою дирекцій та відділень.
Відповідно до Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог
національним оператором поштового зв'язку, затвердженої спільним наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства праці та соціальної
політики України 28.04.2009 N 464/156, постановою правління Пенсійного фонду·
України від 28.04.2009 № 14-1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
02.07.2009 № 592/16608 - Послуги з виплати та доставки пенсій, соціальних
допомог надають підрозділи національного оператора - поштамти, вузли
(центри), відділення та пункти поштового зв'язку.

Таким чином, зазначені послуги можуть бути надані виключно АТ
«Укрпошта» в особі Вінницької дирекції, яке володіє виключним правом на
надання поштових послуг з виплати та доставки соціальних допомог, а також
інших виплат населенню, визначених Законодавством, які надаються у грошовій
готівковій формі (послуги з виплати та доставки грошової компенсації
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Заступник голови тендерного комітету А.Ю.Петрощук


