
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2021-03-12-004925-b

Найменування замовника: Луганська обласна прокуратура

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в 02909921 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ БОГДАНА ЛІЩИНИ, будинок 27, місто
Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета Фарбування та скління
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним ДК 021:2015:45440000-3: Фарбування та скління
словником:

Назва предмета 
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
і частин предмета 
закупівлі (лотів) 
(за наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Поточній ремонт 
частини фасаду 
адміністративної 
будівлі Луганської 
обласної 
прокуратури

ДК 021:2015: 
45440000-3 -  
Фарбування та 
скління

1 послуга ВУЛИЦЯ БОГДАНА 
ЛІЩИНИ, будинок 
27, місто 
Сєвєродонецьк, 
Луганська область, 
93400, Україна

до ЗО квітня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 7 Робочі 100

Інформація про учасника (учасників):



Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт 
чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків або серія та номер 
паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття реєстраційного 
номера облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

МАЛЕ ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МЕРКУРІЙ"

30092436 93100, Україна, Луганська 
область, місто 
Лисичанськ, ВУЛИЦЯ 
ВОРОШИЛОВА будинок 5 
кімната 206

+380992338047

659 498.51 
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Обласною прокуратурою 26.11.2020 за результатами відкритих торгів укладено договір з МПП 
«Меркурій» на надання послуг з поточного ремонту частини фасаду адміністративної будівлі 
обласної прокуратури, умовами якого передбачено строк надання послуг до 30.12.2020. Для 
надання послуг підрядником місце проведення робіт забезпечено будівельними матеріалами та 
обладнанням в достатній кількості, відповідно до проектно-кошторисної документації. Через 
несприятливі погодні умови у грудні 2020 року (опади, вітер, ожеледиця) та з метою дотримання 
будівельних норм і правил, норм охорони праці та техніки безпеки, обласної прокуратурою 
прийнято рішення про припинення надання послуг за договором. Разом з цим, потреба в наданні 
послуг залишилась.
МПП «Меркурій» забезпечило матеріальними ресурсами та обладнанням місце проведення робіт з 
поточного ремонту частини фасаду адміністративної будівлі обласної прокуратури та надало 
послуги у розмірі 45 % від загального об'єму робіт передбачених договором від 26.11.2020 які 
відповідають технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.
На підставі вищевикладеного з метою забезпечення сумісності з наявними матеріалами та 
технологією надання послуг з поточного ремонту частини фасаду адміністративної будівлі обласної 
прокуратури можливо придбати в МПП «Меркурій» відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України 
«Про публічні закупівлі»


