
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

проси. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 745 25 95, e-mail: socialpolitika@dmr.dp.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про 
ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент соціальної політики Дніпровської 
міської ради
2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ЄДРПОУ 40506080.
3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. 
Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75.
4. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування.
5. Назва предмету закупівлі: Послуги з пересилання відправлень "Укрпошта 
Експрес", а також послуг "Кур'єрська доставка" та "Масовий кур'єрський забір 
або доставка
6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
код ДК 021:2015:64110000-0 «Поштові послуги».
7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга.
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра 
Яворницького,62.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
Закупівля без використання електронної системи: ІІА-2023-01-17-006477-а
П.п.5 пунктом 13 Особливостей, зокрема, передбачено, придбання замовниками товарів і 
послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. 
гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. 
гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може 
здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для 
закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені 
чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: 
відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально 
підтверджена замовником. В Дніпропетровській області послуги з пересилання 
відправлень здійснюється Акціонерним товариством «Укрпошта» в особі відокремленого 
підрозділу АТ «Укрпошта» Дніпропетровської дирекції АТ «Укрпошта»
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
5 002 грн. 00 коп. (П’ять тисяч дві грн., 00 коп.). Визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.І розділу 
III наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020 р. №275, із змінами, шляхом пошуку 
інформації про ціни послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому 
числі на сайтах постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних
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майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі 
закупівель "Ргогогго" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках. 
Розрахунок очікуваної вартості здійснюється згідно з тарифами на відповідні Послуги, що 
є чинними на момент підписання Виконавцем списку згрупованих поштових відправлені,, 
та затвердженими наказами Виконавця (надалі -  Тарифи). Тарифи на послуга 
розміщуються на Сайті: https://www.ukrposhta.ua/ua/taryfy-ukrposhta-ekspres.
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з 
рішенням міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської 
територіальної громади на 2023 рік». По КПКВК МБ 0810160 (Керівництво і управління 
у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 
громадах) (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг до 31.12.2023року.

Загальні відомості
Для забезпечення потреб Замовника необхідно закупити послуги з пересилання 
відправлень "Укрпошта Експрес", а також послуги "Кур'єрська доставка" та "Масовий 
кур'єрський забір або доставка". Надання послуг поштового зв’язку регулюється Заколом 
України «Про поштовий зв'язок» (зі змінами). Законом України «Про поштовий зв’ялж» 
від 04.10.2001 року №2759-111 (далі -  Закон) національний оператор поштового зв’язку -  
оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги 
поштового зв’язку на всій території України і якому надаються виключні права на 
провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку 
Універсальні послуги поштового зв’язку визначені в Законі, як - набір послуг поштового 
зв’язку загального користування та встановленого рівня якості, які надаються у ;і\ 
користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою. До 
універсальних поштових послуг належить пересилання простих та рекомендовали), 
поштових карток, листів, бандеролей, секограм, а також посилок без оголошеної цінне ст 
масою до 10 кг. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.02.2002 року № 10-р 
«Про національного оператора поштового зв’язку» виконання функцій національного 
оператора поштового зв’язку покладено на АТ «Укрпошта». Частиною 3 статті 15 Закон} 
перелічені виключні права національного оператора, де в тому числі передбачене 
виключне право на: видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштоьих 
марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу; офіційне видаиня 
каталогів і цінників колекційних поштових марок та іншої філателістичної продукції: 
пересилання простих листів масою до 50 грамів та простих поштових карток; розміщеЕня 
та використання поштових скриньок для збирання листів і поштових карток на всій 
території держави відповідно до нормативів, встановлених уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у галузі зв'язку; використання маркувальних машин та надання 
дозволу на їх використання іншим фізичним та юридичним особам; нанесення зображення 
Державного Герба України на поштові скриньки, транспортні засоби поштового зв'язку, а 
також на використання у своїй діяльності контрольно-гербових та страхових печаток із 
зображенням Державного Герба України Постановою КМУ №270 від 05 березня 2009 р. 
«Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку» передбачено, що послуги, 
які надаються виключно Національним оператором поштового зв'язку АТ «Укрпошта):, а 
саме надання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправленнях з повідомлень: ям 
про вручення поштового відправлення на паперових носіях встановленої форми - 
повідомлення, яким оператор поштового зв'язку доводить до відома відправника чи 
уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення реєстрованого поштове го 
відправлення, інформацію про відправника та одержувача поштового відправлення та 
прізвище одержувача; та надання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправлень 
з оголошеною цінністю з описом вкладення, що передбачає підтвердження працівником 
поштового зв'язку відповідності вкладення опису на паперовому носії встановленої форми
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(наявність) та надання відповідного документу відправнику. Примірник опису, що 
видається відправникові при подачі до пересилання реєстрованого поштового 
відправлення, повинен містити номер поштового відправлення, підпис оператора 
поштового зв'язку та відбиток календарного штемпеля. До складу АТ «Укрпошта» входять 
філіали -  дирекції, які не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність на підставі 
Положень та забезпечують виконання роботи АТ «Укрпошта» безпосередньо у певному 
регіоні України. Відокремлений підрозділ АТ «Укрпошта» Дніпропетровської дирекції 
АТ «Укрпошта» здійснює свою діяльність на території Дніпропетровської області. На 
підставі вищевикладеного, оскільки зазначені послуги поштового зв’язку можуть бути 
надані лише АТ «Укрпошта», Південно-Східним міжрегіональним управлінням 
Міністерства юстиції (м. Дніпро), згідно п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні 
закупівлі», а саме «відсутність конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, 
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, 
за відсутності при цьому альтернативи» було б доцільно застосувати пп.5 пункт 13 
Особливостей у закупівлі поштових послуг.

Закупівля поштових послуг ( «Послуги з пересилання відправлень "Укрпошта Експрес", а 
також послуги "Кур'єрська доставка" та "Масовий кур'єрський забір або доставка" ) для 
потреб департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради передбачена річним 
планом закупівель з організації і здійснення закупівель, товарів і послуг загального 
призначення на 2023 рік.

№
п/п

Н айменування Вага (кг)
Д О

вказаної
включно

Вартість 
пересилання з 

П ДВ, грн.

Кількість Загальна 
сума з ПДВ, 

грн.

1 Послуги з пересилання 
відправлень «Укрпошта 

Експрес», а також послуги 
«Кур’єрська доставка» та 

«Масовий кур’єрський 
забір або доставка»

1 послуга

1.1. Пересилання відправлень 
«Укрпошта Експрес» в 

межах області

0,25 35,00 41 1 435,00

1.2. Пересилання відправлень 
«Укрпошта Експрес» в 

межах України

0,25 40,00 36 1 440,00

0,50 42,00 31 1 302,00

1.3. За адресний забір або 
адресну доставку 

відправлень (за одне 
відправлення)

X 25,00
29

725,00

1.4. Зберігання відправлення 
понад 5 робочих днів (за 

кожну добу)

X 10,00 10 100,00

ВСЬОГО: 147 5 002,00

Уповноважена особа департаменту Лілія НОВІКОВА


