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засiдання тендерного Ko\tiтeтy п(одо пеDегоRорiвстосовно проведення лооцедчrrц закчпiвлi папп . гапiiа-li]йliiов'язапоi rrродчtjцii

:l.rTa : 0,1 сi.tлл 2020 п.

ПIБ представника (-iB)

ПРисУ'гнt ЧЛЕни KOMITEl.Y:
Замовник: Коrrуlrа.пьне пскопrерцiйrrе
KpartaTopcbKoi MicbKoi радlr
коп aлрппv пlооп,бд

Учасникl 1'oBaprrcTBo з
Код СлРПоУ з4б57?8s

час: l4:00

пhпри€мство (Micbкa лiкарпя Л!2),

обмежепо|о вiдповiда.пьнiстtо (крапrаторськтсплоенсрго))

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:l. Лроведення переговорiв щодо здiйснедня закупiвлi цевтрмiзова ого постачаннятепловоj енергi],

СЛУХАЛИ:

*,,.,_..ru:arn""nu 
голови теIlдерного_ t(oMiTeTy CopoKiHa Л,l., який повiдомив, що згiдно з

ilЁ'lЦ;"Ц"#i;{o'i'e'YjИe]0, l 2,29zЪ р"*у oy"",|,l"";"';i;,"" запросити на
*.i,""lччпй;;;;;i.,.,"*"yTtJi,",".";iжl'.Jl:rix,T"-Hx;T#;ч;";i
пцприемства в переговорtriй процедурi ,uoyniuni, u.unor* yi.oo*"in" n".uru N(uиочrпооrпдоговору про закупiвлю. Разом з цим, на. пiдставi .";";;;;;;"й; ;i;;;";;':урахуванням норм чйЕного заководавства у сферi nyOriunn* зч*упi-""i"Ъупо u"runoun"noвичоl у_щодо надання ) часником нас r упно]ii"формччlr ;;;;;'";i;, ''" '

, /1l, яоеJпеченнс цil i вимоlи просимо Ha.OaIp н]! l) 
",,,,.;y,l,,"l l ловlдку в довiльнiИ формi проте. цо lЬич,,t,чиl)чJасllииJкорiсл"",,"о,"",",,о*о.,:'"л":_:ба'м{)ч_асни"очлроц(д)оп|-к)пlхлi.нег,)лп,пс)л\rьJlа

Н( !нllо ай ". no,;,.,,o } """;;;..;;"l1#::'i1:"1.)абr!:liвN,lс 
ыд!пваrrн"л ьошl .r,.l:ичrсr" , 

",,ol
"";,п_ол.,.,ч"i. 

D(oUl, } ч,clllll,,,
2l довi]к) в довlльяiй ,I,o.,;,;;.,;;;;1;.4_,'i"aбl.,o, оба чч фl!,ч ц,l а.о6;л.hlоарuс.цл.ц,,|
0)ла tJrуджена ,. ,,.;"j ;;;;",,;;1",*fr]ill ]^"-*'l *"0",,".""-,. 

"-. ".,",."." ,;,
u,l!их]dl,м кошrlв,, с)jи,,,., , *о, * ,;",. "l"' "o,,uu" r,o,p,i,a 

""" """;:, ;',;;;;;;;""ГН\ 
ПРОПОlяu:lо, l,e

, ,sь4,fi$е,|о| о(оои y acn"".,no,n,,,,",.,,,",."ono,,. ". ",.,," у ".,."""..,,;i;; ;.-;;,,,;;;jill; #;:r;#,:";
l l ,Ilnl i lK\ в дп!:лLр:lr фор,l ,,;.l.-,-;; ;', "].;::]"'й 

цl la о.аN спаф).а! \ Фр"оhча,пj _. alia\ l].
,,,""i,;,i;;"й,,:;-:.';ll(ьll1,1]'1''},iJlkг\lлIl..,d,ll,о.llо-\J.4,fаu -цер. lu |р\цалl,r, a'"' n1.11/.l\l )l, |U,louaжe,,oi ..cu i,,* ,ui,

.]) rnB|jb\ s lошлLlllй llopMi прtl те. цо с_,,i(llавlсlи пolt llllср(.и пlJ чdс 
"o""",.",,"^:u*' 

'llocilJBl ' О(об) \чJJllиl,J, ,ь) )lloв,,рпq поnlaollкor'oмjoв|rпоsijdлнпmпрukrlри,акупвлl .,..,1,,",,,,у.."",];;]::;i:l,j:"],l"J;l";
1г.Ui{и б) ,ь.qrичи,!oлva;,;;p;:;.,i;i";]:]ll,,l' Bunrc lllя llpaJJпop)J(Hi,, 

"..,,..,,;," , .,
,, ,lUы lil в I.,вlrьаlй 4,чрчr про rc. u,n ,,,.,Bip,,J 

лilписоt;)""",,;;,,,.,,";;.";;;,;:;,,;,r-"о",,,""" ,","
1,UreяiBl. iо..дчDiдц , j",l,,;"l; ,ч;;;,";;,i,i];l:l,,:"::'""::""::лY",:"l]j пl,.llи lшда,к:в , ]оорiu l,,coB,! лол, \

;il;::;il1::tixНi"i;:,#";ll;]:;1_:*,,i;;Й;;;;;,,;:;'#"JiJix"x"'l"',]l,];',l;'Il,Ji.i.:""jl
пlд, s,лку в допlлыliй ,',op"l;;,,j*;1,1;;;1;:;,T ) "чсllllк{ jxOipc'y лilпи(о\, ) *.,.",*.;"l.;"",;',,";,,;,,l.'"".
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,d..(оd,ю Фнrui ) ви ядi ш рid,в ,aic" ,'ljl"P''""n" ". ".,Ъ 
p",,p;.,,;;;;:;;i;;;l"l'ji]i:i]];#T;|:

)чаqrик rcоинен "*;- *"и-ii,l,"i".",;;J_'Рl"aУ.Ч* :}биткiв, У PBi аяsностi sищезпзначених обсrа!и1|.liиltsiпп(р(]зч!опникоу,,б,."i"',,,;.;l":;';":;Г', Яkа vlСlИlЬ illфОрмсl lо про crli,l\ |UIDilr4iono,1, Фбов,! !J|,|п сп,].|| и ,,, ,, ,,"i ,,", i o,*:"j, , , ," ,;;;,;,];;iiiil;

од оу 0l990795
l CopoKiH Л.L

2. лисицька o.i
Козлова М,А.

1. 'fолова Л.А,
5. Лигвинова Л.С,
6. Дерюгiна А.О,



]iв.1iви\ rбитхiву поря]tку виI.ачеяом} чи!ним raKollo-1oBcT!oM УкраПlй,

l-) копiю ,iцеЕJii на провадяёвяя певвою вплу фсподарсько] дПйьяостi, якщо отриNlання Taкoi

лiцеязii яа провад*еввя такото ви,ry дiяльяоФi передбачеяо заководавствомi
8) копij документу. що пiдтверджу€ правомочlliФь посадово'i особи !бо предФа! ика учасника процедури

закуt]lsлlнаукладеянядоговорJпрозакУпlвлluslдпоВiдtrодочия!оГозако!одавФва(копiянаказупропрr|ачсня3ýо
,.пi, проlоlолу €ruLнi\ lбоDiв }часничlв або KU lп roвipellФcI i. lошо]

у зв'язку з цим, було розгляв}то наданi учасником докумеuти та запропововаllо

прийняти рiшЪяня, що Ьтриманi документи пiдтверд)кують, що у замовника вiдсутнi

nio"ru"u 
' on" "iдмовu Товарлству з обме}(еною вiдпоsi,!мьнiсllо

,,КрамаIорськlеплоенерго" в учасri 1 прочелурi закlпiвлi,
заступЕик голови тендерноfо koмiтeтy сорокiп Л.L винiс зlвначене вище питання на

голосування, Голосування вiдбулося наступниNI чпном:
так

козлова М,А. TaI(

толова Л.А,
ЛItтвинова Л,с,

Лисицька 1.1
гiна А,о. Tal(

TitI

Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

Згiдно Указу Президента Украiци М 715/2014 вiд l0.09,2014 р, (Про затверд,{ення

Поlохення про Нацiовальву комiсiю, що здiйснюс дерr(авне регулювання у сферах

комунмьних послуг встановлено, що НКРЕКП формус та веде,ресстр об'€ктiв
електроенергетики , що використовуоть мьтернативвi джерела енергii, а також веде

ресстри субектiв природяих монопо,rliй зазначений перелiк суб'сктiв природних

монополiй розмiщеЕо на офiцiйяому веб-сайтi Нацiонмьноi копtiсiI, що здiйснюе

ферах енергетики та комун rIьних послуг в всгановленоNlу

ii у 202l роцi

порялку. Згiдно Закону УкраТни (Про приро,лнi пlоIlополii) ТОВ
(Краматорськтеплоенерго> с суб'скто\1 природних монополiй вiдповiдно до видпноi

лiцензii, що пiдтверджено записоi\l }lЪ l82 у зведеноп{v леDелiку счб'сктiв пригодllllх
пrо ополiй вiд 3l,l1.2020 р.

На пiдставi зазначеного встановпено, що Товариство з обмеженоIо вiдпt)вiдruпьн icTro

(Краматорськтеплоенерго) ]!Iа€ моrФивiсть здiйсtiити постачаIrrrя тепловоi еrrергir

Комунальному пекомерцiйному пiдприсмству (Micbкa лi](аряя М2) Краматорськоi
MicbKoT Радп, Також Товариство з обмеженою вiдповiда-,rьнiстtо

лержавне регулювання у с

(Краматорськтеплоенерго) пiдтвердlrло, що мае Nlо)l(ливiсть прийняти участь в

переговорнiй прочелурi закупiвлi. При оформлеяi договiрних вiдltосин лана зак}пiвля
пiдпадас пiд дiю пvпкгY 2 частини 2 cTaTTi 40 Законч УкDаiни (Про пчблiчн i закупiвлi"вi,l
]5.12,20l5D, N! 922VII {ri ]Viнами, про засlосчвання лереговорно'i IlDоцед\оll ,ilк\пiвлi. ]
cave : _6l,)с)rлнiсrlь,iоllкуrсllцil', mrxlli,l]lu\ пrччu]l,,.

Отже, беручи до увагп необхiднiсть о(Ьормлення договiрrlих вiдносин на 202l piK Tir

llорvи Закон) УкрJiни,,Гlро пrблiчнi зltкlпiвri , rilпропонпвано погодlllи llabe,felIi ни)(llе
oBol

I{iHa за lГкм становить 1303,60 грн без П!В (згiдно постаt{ови Нацiопмьноi
KoMicii, що здiйснюе регулювання у cd)epax еItергетtrки та KoNryHaqbHx пrrчлуг Bir
З0,11,2020р. N9 2249).

Заступник голови тендерного KoMiTeTy CopoKiH Л.I. винiс зазначене вище питання на
голосуваяня, Голосування вiдбулося наступвиlll чипоl\j:

ови закчпlвпl тепловоl ене цl:
l Прелмет закупiвлi lIlpa, гаряча

волil гt
пов'я }а!lil
llро!\,кчiя

Код за €динипл закупiве-qьни11
словникопr ДК 0l6:2010 -
09з20000_8

2. Очiкувана BapTicTb закупiвлi 2 502 9l2,00 грн.( два Nliльйона п'ятсот двi тисячi
дев'ятсот дванадцять гривень грн, 20 коп,) з пДВ

орiснтовний обсяг закyпiвлi (постачання) l600 Гкал .

1, Перiод постачання ci,leltb гDYдсIIь 2021 DокI



козлова \4,А.
толова Л.А.
Литвинова Л.С.

Лисицька o,I.
Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

Заступник головп тендерного KoMiTeTy copoкiн Л.l. запропонував обговоритrl та
узгодити iвшi питання маЙбутнього договору про закупiвлю цеtIтрмiзовапого постачаllllя
тепловоi енергii, У резулЪтатi проведених переговорiв було запропоновано затвердити
1мови vаЙблнього лоl овору про закупiвлlо.

Заступник голови тендерного KoMiтeтy CopoкiH Л.I. винiс зазначеле вище питання на
голосування. Голосуваяня siдбулося наст),пниNl LIиноNI:

CjoptlKiH Л,l,

iHa А.о,

козлова М.А,
толова Л.А.
,Цj1,1BпlIo8a Л,С, 2р/1

Y2z-
Лисицька O.L
Рiшення прийняте бiльrцiстlо голосiв

УхВАЛили:
1. Погодити обсяг та загмьну суму закупiвлi:
обсяг становить - 1 600 Гк&п ,

загапьна суN{а _ 2 502 912,00 грн.( лва мiльйона
гривень грн.20 коп.) з П!В.

п'ятсот дsi тисячi дев'ятсот дванадLtять

2. Встановити, що центрмiзоване лостачання теплоsоi евергii буде здiйснюватись
протягоIчt сiчня _ грудпя 202l poLT,
J, Зпrвсрtити )vови майбутнього доIовору про rпкупiвлю.
4, Отриманi вiд учасl{ика документи rriдтвердrкують, що у замовника Bi
лля вiдмови Товариству з обуехеною вiдповiдiшьнiстrо (Крауаторсь
участl у процедурl закупlвлl.

Заступник головп тендервqго KoMiTeTy :

Л,I. CopoкiH. заступtrик керiвпика з ТП
Членlt теllдерпого KoMiTery :

М,А,Козлова, головний бухгалтер

Л,А.Толова, заступник головного бухга.лтера

Л,С.Литвинова. бухгалтер

.Щерюгiна A,O,,eKoltoMicT
Секретар тендерного KoMiTeTy
Лисицька о,L.еконопriст

Hl пIдстави
оеIIерго) в

f:;fy"pý
/Ф ь.- 9.;.,--_.\ *,_ \,
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