
пРоТокоЛ N, l0
засiдання тендерного комiге l)

ltpo прuйняrппя рiuле ня про заспосування пepezo^oploi про||еdурч закупiвлi ( коа ДК
ozlrz'ols - соlзоЬоО-0 аПослуzч х вidвеdеrlня спiчлluх воОD(послуzч з tlенпtрrпiзованоzо

воdовidвеOення))

,Щата l 1.01.202l poKv

IIPI.1C}"l'I II tI_[EI I tt KoNtI'l'ET}':

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

l. Прийняття рiшенuя про застосування переговорвоi процедури закупiвлi послчr з

вИведеннл стiчвих вод,
2. Прийнятгя рiшенвя про Haмip укласти договiр па закупiвлlо послуг з вцведеннп

стiчпих вод,

ВисТУПиЛи:

IIlодо пlпапня l:

Зiсrулник голови тендеряого KoMiTeTy Юськова Г.L повiдомила. що Залlовником

05,01,2020 року було проведено переговори з потенцiйниN! ytlacнllKo!"l Коrtуlrмьним
виробвичим пiдпр"с""ruо" (Краматорський водоканatл) цодо закупiвлi послуг ]

ценrрuлiзовано.о водовiдведення на 202lpiк . Пiд час переговорiв було з'ясовано. що KBll
(краматорський водоканмD мае п(ожливiсть здiйснити наданпя послуг ] llеtlтрrлi!овпного
водовiдведешiя.

вidповidно dо чосmuнu 1 сmоmmis Зонону y1poi:Hu <Про лрUроёнiманаполii, вid 2о,04,2000 р- N9

1682-1ll реzулюеmься diяльнiсmь cy''e{mi' прuроdнuх монаполiй у mохuх сфероl,ценmролiзовоне
воdапосmочання mо ценmролiзавоне воdавidвеdення,

Bi.'лo.,idio dа чосmuнч 2 сmоmmi 5 Зокону УRроiнu <Про прuроdнi монаполiЬ вid 2О,04,2000 р, N9 1682,

]l1 звеdенui перелiк су6'€нmiв прuроdнuх монополiй веdеmься днmuмонопальнчм Rамimеmам yHpoiЧu но

пidсmавi ре€сmрiв су6'скmiв прuроdнuх монополii у сферi жumлово-камунальноео 2оспоdорсmва, що

формуюrпься ноцiонольною комiсiею, що зdiйснюе аержовне ре?улювоння у сферi комунольнuх послу?, а

в i4aux сферох, у янuх diюmь су6'€нmч прuроdнuх манополii1, - ноцiональнчмu намiсiямч ре,улювоння

лрuроdнuх монололiй у Bioпo\iaHid сферi обо арzономч вu\оновчаj влоdч, ща зdiilснююпь функцii mоно2о

рееулювоння dо сrпварення зозноченuх RoЙi'iй,

Вidпавiано dо зопuсу N9 14g iнформоцij звеаенаzо лерелiку су6'€кrпiв прчраdнuх манаполiй,

размiщеноzо но офiцittному вебсойrпi Днmuмонапольноzо комirлеmу Унроjнu (http://www,omc,gav,uo) Bid

З1,11,2О2О р-, всmоновленq що КВП <Крамоmорськчй ваdоконол, внлючено dо звеаено?а перелiку

су6'€кlпiв прuроdнuХ монополiй но mepumopii' Донецько| облосmj по mаворнiЙ zpyпi ценmролiзавоне

lнфармоцi€ю, ща мiсmumься у ЛiцензiЙному ре€спрi Ноцiонольноi xaMicii, що зdiйсню€ dермавне

ре2улювоння у сферох енерzеmuнч md комунольнuх послу2, но офiцiйному вебсоt]mi Ноцiонольноi koФici1,

ща зdiйсню€ аержовне реzулювоння у сферох енерееrпuкч mо комунольнuх паслу2 {НКРЕКП)

] Юськова Г.l.

2. Лис цька o.I Й"р-Й-uр r"п-r"р "о- ком iтeтy (еко fi olv icт) ;

Коз]lова М.А. член тендерtlого KoMiтeтy (головнIlйi бухгаптер):

4, Толова Л,А, член тендерпого KoMiTeTy (заступнпк голов!!I9jцзl]9рц
5, Jlитвинова Л,С. i|,leIl гендерllоI о KoMiTety (бlxlartcp):

6, Петрова А.Ж. член l ендерроlо KoMile rу (б) хгм I сФ
1. Дерlогiна А.О, член теядерIlого KoMiTeTy (eKoBoMicT),



lhto://wwvJ,nerc,qov.uo), вспоновлено, що квп kкромоmорськчй воdононол, мое лiцензiю но

';;Xi;b;';;;;;"i;;;;;,onai а"по"о,п, ноаоння послу? з ценmралiзовонаzо,воdопосmочонвя mо

;;;;;;;;;",;," iodoBidBedeHHo апоном 11,12,2о20 р, http://www,nerc,gav,uo

У эв'язку э вuщевuклоdенuм no"ny,u , u"n'pon,,oBo1o2o воdопосmочоння _по 
ценпролЬавоноzо

""i"iit||b'","" 
"i"*i."- ЪЙч "oa|o"i'""-"""" 

H"n вКромаmорсьsui_ воаоканол, у зв'язку з

вidсчmнiсmю канхуренцл з mехнiчнuх лрuччн;

пidьверdженням ноявносmi пidсmав аля ,o,^o""on"f, пере?аворнаj процеdурu_зонупiвлi вidповidно dа

сп.4О ЗононУ vrpolnu "ipo публiчнi зонупiвлi, буОе:

'_|'лi,й*iи"t p",.ii 
"оцiонольноi 

KoMicii, що зd,tJснюе ёержовне p*.":** 
"r!;;;l;:ff:::.|;:,::,

хомунольнuх послу?| сmОноМ :" _ ,,. ",:'^;,, i"""_l вр6_соimi днmuманопальнаzоr-':::::";:" 

""r"";:ii;',"" "о,i"i"л монаполid но офiцiйнаму веб,сойmi Анmчманопальна2о

Kouimeпy y\poiкu сmоном "о, ,,1|,i,::o, "_"":; "".",!:::1!ж-::;"::"":k'!!!!rlo' ,rl'rri'i"i!,i"a"o"""",,", *' провоdяmё d,яльнiсmь у сфеоо, pHepzernuBu фо хомунальчч\

послуz, diяльнjсmь якuх ре2улюеmься i*оt*п ,,ono"_,o^.,::::::::":|..:::!!:#!!"",'i.;!i!l!"

цьоNlу аJIьтернативи.
Заступппк голови тендерногtr KoпliTeTy tOcbKoBa Г,L вlttlссла зазначене вrlще питания

на голосування, яке вiдбулося наступним чияоr,l:

:";:r,ir",|;:::il,"r:iZ^o"i" i,"i"""",,i,,i"оо" л"ппопо,лоuо,,я, ценmрольа.воно2о воdапо.пачонtsе

л" Й'"Ьi""'r"ii"о!"'"оаоаiёвеdення, сmоном но ЗО,11,2О2О.р, htlp://w*, 
i"_,! !"!!"

У зв'язку з зазначевим вице, заllропоновано здiйснити ,:1[1::: послуг з вlдведення

стiчних вод шляхом застосуваЕн" uЬреговорноi процедури закупiвлi на пi,пстав_i п,2 ч,2

.oy'-i'.,".' Oii Ъпопу' "oiu,.y,ni"b-o 
*o"nyp"iii з прхltiчнлх ллllчllll", внхслiOок 'Iого

договiр про закупiвлю може Оути укладе*о пuruЪ , одпu" гlостач&пьникоNl, за вiдсутностi при

,1

r/?,
Е.z

/1
,zLl,

Рiшення прийняте
-iльшiсткl 

голосiв

Щодо пштання 2:

Пiд час проведевЕя переговорiв бчло чзгоджено KiHueBy uiHy та iншi уплови логовору,

розглянуто надаяi Комунальим "npoбn""nn, 
пiдрисмстsом "Краматорський водока}rм)

документи та встаrrовлено, *о ,j- "o"oun,nu 
вiдсутнi пiдстави для вiдлrовrr КВП

t{раматорський водоканаJl, в участi у прочелурi зак5пiвлi, 
.'J.aоо*Ёпu 

*iпц"чu ui"a,uого"ору склал"с l94 184,00 грll,( сто дсв'яносто чотпрrl тl|с_яlо

"r;;;;;;;r; ";;rprr 
грпвнi 0i} коп,) з ПДВ, Погодженuй за результатами переговорlв та

;;;;;;;*;;Сi"Ьр""по_До"Й*п,'dУВРОМ лiмiтiв споrкивання очiкуваний обсяг

cTaHoBl.TTb 18000 м]. 
водовiдвсденItя до--ЪБ*очу,оч". що сциниv виконавцем, шо ,дiйснюt цен грмllоваltе

"".""-i".""i" 
-rr.*"меDцiйного 

пiдпр"i",чu (Micbкa лiкарня N92) Kpaý{aтopcbкoi мiсъко'l'

Йi : "i;" ',,Крол,"rор"u*"И 
оодо*чп-u, заступtlllк голови тендерного KoiulTc.y

запропоllувма визвачити переN!о)кцеNi переговорноl проче,лури., закулiвлl lrlлт:*l:j_l:

ч"пrр-iюuчпоaо постачанtlя тепловоi енергii Квп (краматорський водоканал) та лрипняти

рirпеirня про HaMip укласти з ним договiр про закупiвлtо, 
_

заступник голови тендерноrо kotltiTeTy Юськова Г,L винесла зазначене Rхце питаЕlня

tla голосування, яке вiдбулося наступниlt чином:

locbKoBa l .I. |'/rb

Юськова Г,I.
козлова М,А.
толова л.А.
Литвивова Л.С.
Дерюгiна А.О,

Лисицька o.1.
flеrрова А.Ж.



Козлова М.А.
'Голова JLА, T/2Z

L
Лисиuька 1-1-

Керуючись Еормамй п,2 ч. 2 другоi статri 40 Закону, секретар тецдерного KoMiTeTyвпнесла Еа розгляд тендерного KoMiTeTy проект ,порiдомлеrrня про Haltip чкластлr договiр пiдчас застосування пеDеговоDноi пDоцедуDи, який пiсля aчrч"рлr*"пп"Бб*iдво обо" яiББоприлюднити в електронЕiй системi закупiвель через авторизованi електроннi майданчикипротягом одного дня з дня прийняття рiшення про HaMip укласти договiр.
Розглянувши проект повiдомлеЕня про HaMip yn"uarn ооaоuц iio 

"u. 
au"ro"yuu"n"переговорпоi процелури. заступник голоlJи тендерноtо KoMiTeTy залропонував за1.1]ердитиI]адапиIi проеm повiдомлення про HaMip ),класти,lоговiр пiл .,""'a""rJayounn" lIереговорllоiпроцедурп та доручйти секретарю тендерноrо KoMiTeTy забезпечити його опри-rrоднснrrя.

Здстулник голови тендерного KoMiTeTy Юськова Г,I. unn""nn a*nn.,"He в1lце питанняна голосуваяня, яке вiдбулося яаступним чином:

Рiшення прийпяте бiльЙiстrо голосiв

г2z-

гiIIа А.о,

Рiшення прийняте бiлiЙiстю голосiв
ВИРlШиЛи:

,.l, Дr" Йо".о"пп".ru*упiuп;ff,Тi,t 
ОЩ-.r^ 

колоril !К 02l:20I5 О04з0000_0 :,,llослуlи ] вiдведення сriчни{ водu ,{no.fly," 
,, u",,,рчrЬЙпо,о водовlдведення)

'i:]::I:l]: ПеРеГОВОРНL ПРОЦеД}р} закупiвлi на пiдставi п,j ч. 2 другоi cTaTTi 40 закону:
, 0 I Ос) l71 н lc п 1 ь коп куре н ц ij' з пех н lч l l lLу. прчч l1 н -.

2, Визначи I и перемоi,кце\| перег
квп ,,крачаrорськиi;;;;;;";;""Т#;,iъ:l.""J#;",],h"il;х.ii;;j"";ъ"j';Lо:",'

з. Затвердити цаданий проект повiдомленIlя про Hatltip укласти дого"tр пiд час
,lастос}вання переговорноТ процед) ри ]а опрIlлюднити йо|о.
Jаступнtlк голови ,l ендерноIо Koчiтery :

Юськова Г,L, заступник гЪловного лiкаря
З полiк,,Iiнiчноi роботи
Ч,tсlltt тен.]ерноrо копriтец :
М,А,Ко]лова. головниli бlхгаптер

Jl.A.To,'Ioвa, застчпник головного бчхгалтера

Л,С,Литвинова, бухгаrтер

fl epit iHa :\.О,,еконопriст

I IeTpoBa А.Ж,,бухгалтер
Секретар тендерного KoMiTeTv :

J]исицька O,L. екоцомiст

Юськова Г,L
козлова М.А.
']'o.,IoBa Л,А.

Лисицька 0.I.

:ftl

1Za,zzzl


