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Обгрунтування щодо проведення переговорної процедури закупівлі 
за ДК 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні.

Підстава: Відсутність конкуренції з технічних причин.

Обґрунтування: Згідно рішень Постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення та міжнародних зв’язків Дніпровської 
міської ради УІІ скликання, Департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради, Регіонального сервісного центру 
в Дніпропетровській області та в м. Дніпро Комунальне підприємство 
«Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради є 
єдиним постачальником послуг з перевезення хворих транспортними засобами 
спецпризначення, які перебувають в розпорядженні підприємства в кількості та 
за технічними показниками в обсязі, достатньому для виконання заявленого 
обсягу послуг замовника, що є підставою для встановлення факту відсутності 
конкуренції за даною закупівлею з технічних причин на ринку аналогічних 
послуг в м. Дніпро. Документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі: 1. Завірена копія листа 
Регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області від 
01.12.2021 р. № 31/4-3603. 2. Завірена копія листа Постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та міжнародних зв’язків 
Дніпровської міської ради УІІ скликання від 03.12.2021 р. № 21/122 ГІК/03. 3. 
Завірена копія Статуту Комунального підприємства «Автопідприємство 
санітарного транспорту» Дніпровської міської ради. 4. Завірена копія виписки з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань. 5. Завірена копія ліцензії на право здійснення 
діяльності «Медична практика» Комунального підприємства 
«Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР серія АЕ № 571775 від 
11.12.2014 р. 6. Проект Договору про закупівлю автопослуг з завіреною копією 
наказу Комунального підприємства «Автопідприємство санітарного 
транспорту» Дніпровської міської ради № 141 від 25.11.2021 р. до проекту 
Договору на тарифи користування спецавтотранспорту, погодженими
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Департаментом охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради. 7. 
Розрахунок очікуваної вартості автопослуг.

Голова тендерного комітету, заступник 
генерального директора.

Секретар тендерного комітету фахівець з 
публічних закупівель економічного підрозділу.
Заступник голови тендерного комітету, головна

Мамедова Н.Р.К.

Томчук Я.Ю.

Іващенко-Біла
О.І

Крилова Г.В.

Іванченко М.С.

Іванова С.М.
(підпис)


