
Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі - 

послуг з друку спецвипусків газети «Урядовий кур’єр» (ДК 021:2015:79800000-2: Друкарські 

та супутні послуги) 

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 

жовтня 2016р. №710». На підставі розрахунку потреб в коштах на закупівлю послуги  з 

друкування спецвипусків газети «Урядовий кур’єр» Державним підприємством «Редакція 

газети «Урядовий кур’єр». 

У зв’язку зі збільшенням фінансування потреб редакції газети Законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо 

реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів» та на виконання рішення 

Кабінету Міністрів України (витяг з протоколу №105 засідання Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2021 року) щодо збільшення обсягу друкованої продукції для інформування 

громадян про діяльність Кабінету Міністрів України.  

За таких обставин виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних послуг у того 

самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за 

результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення 

договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків 

ціни основного договору про закупівлю. У зв’язку з цим виникла необхідність провести 

переговорну процедуру щодо закупівлі додаткових послуг з друкування спецвипусків газети 

«Урядовий кур’єр» на 2021 рік у ТОВ «Мега-Поліграф», яке є переможцем тендеру на 

друкування газети протягом поточного року (Ідентифікатор закупівлі у системі Prozorro ID: 

UA-2020-12-22-011199-c). 

 

Потребами замовника передбачено здійснити закупівлю в обсязі  - 9 000 000 примірників 

газети обсягом 4 шпальти кольоровістю 4+4, на очікувану вартість закупівлі 3 740 000,00 грн 

(три мільйони сімсот сорок тисяч грн.) з ПДВ.  

 

З метою організації закупівлі, з урахуванням статті 11 Закону,  відповідно до частини 2 статті 

13 Закону замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі як виняток та 

відповідно до умов, визначених у частині 2 статті 40 Закону. 

 

Отже, враховуючи вище наведене, закупівля для замовника може бути здійснена на підставі п. 

5 ч. 2. ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі»: якщо після укладення договору про 

закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи 

послуг у того самого учасника.  

 

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: якщо після укладення договору про 

закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи 

послуг у того самого учасника.  

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення виконання рішення Кабінету Міністрів України 

(витяг з протоколу №105 засідання Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 року) 

щодо збільшення обсягу друкованої продукції для інформування громадян про діяльність 

Кабінету Міністрів України.  


