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ПОРЯ!ОК !ЕННИЙ:l. Проведення переговорiв цодо здiйснення закупiвлi послуг з центрапiзоваrrого
водопостачання,
СЛУХАЛИ:

Заступника голови тендерного KoMiTeTy CopoKiHa Л.L, який повiдомив, що згiдtrо
з рiшенням тендерного KoMiTgTy вiд 04.01.2021 року було прийнято рiшення запросити
на переговори Комунальпе ввробниче пiдпрп€мство <Краматорськиit водокаrrал)) з
чеlою з'ясування можливосгi надання лiлпригмсIвOм посл)г цснтDпл i toBa l Iого
водопостачаппя та з'ясування можливостi участi пiдприсмства в переговорнiй
процедурi закупiвлi, а також узгоджевня питань майбутнього договору про закl,лiвлк,,
разом з цим, на лiдставi зазначеного вице рiшення та з урсхl,ваuй, nupn, 

"nnnoaoзаконодавства у сферi публiчних закупiвель було встановлеlIо вriмогу щодо надання
),часником rrac гупrrоI iнформачii га докl vен l iB:

л Згцво!,], cT,l0 40 Закону Увраiяи (Про публiчнi закупiвлD, вй 25.12,2005р, N!922-uII (зi Jмiвамл)
1o\aBHuK (KPi\ вuпаdкiа. 1знасе в i п!цкпL\ 2, 1, 5 часпплч op)l?o| цi.i спlопп0 пi; час рое.оеп|я пере?оворiа
бл|а?а. бid !ча(нrка (учаслчкlв) ноdапч пiOпверомелн, про вiос!пlliспlь niocп1olJ оrя вiп|о;ч поlqл]) в |\асhп f
проllеdlрj 1а9пiвri вidпоаilцо dо часлlчяl |ePuloi сlйпйi !7 цьоеа захо у для забс]псчеl ]{ цiс'i ви оl и проLлмо
IIаитп IiacT!пHi докумевти :

l) Довiдку в lоsiльнiй ()opMi про те. uLo Фiзична особа ,ка с учасникоу прDцслури зак),l]iллj, не б}лп ]ас)дженr Ja
3лочин. учинсний з корисливйх мотивiв (зокрс[l4 пUо'яjO!ий ] хiбсрhиuтвом та tirNиuJllllя\ \чцlтiв). сvrlимiсfь з
яюi не зиrc або lle mmшено у вФановлеllому зiкоllом лорrдку, завiреяу пiдлисо" уповнова*е,rо, осоо,, vчасника
0пак]пыя !исйkачц жi зо cooLu спапrсал €фiзl|нLп, особаj lчч |Ji rlчпцr] ц ос оба-w-л idпрu( Jlцяпц,
2)Лозiдку л,rоsiльнiй 4,opNliпpoTe, цо слухбова (п(,садова) особа учасlrика, {Nа пiлплса,,,атенлерпу лрчло.ил,rо, ,,с

, вчинезий з корисiизих мотйвis (зокрс,lа. llоs'язаний з rчбарlоlцтвом. llarpancrloNl таniд\иBпll'Ц!кoUllвl'с)1иviс1ь1якoil'елlяlo.'do
пiдлисоч упоssовllженоi особи Учасниkа ааdr.ль.я учаснrкамu, якi зо cBoL\ сйопrсй сорuочqпдfu особауФ;\
,]) )]оOiдц в довiълlй фопмi про те, цlо )часниk le мтаrrий у mmrrомоюмli ,n*ouo; nop"o*y баsкр)том та

не вiOкгиlJ л {d.дацlпнJ пpoUel\pJ, .siр.1ll пil lltrоv )ппы,опi,i,сJlп] o.U0ll ) lJ. llикJ ,,,хj., ,,, , 9
6 пю lоч н а уча d пl кача- н ePen iе н пuц п l I

]) Ловi:lк), в 
_повiлыliй формi лро тс, trlo сл}жбов], (лосмовr) особу у1llспика. яку ),повIlоважеяо ччасltико!IlреrставIяlи його ]llтерсси пiд час проп.lепня проllсд)рп raKlпiBli. або (liзичну особу, яка с )чпlt,,,"оv. rr. бlл,,прицпDто rl i,lнo Ь raкoloм до вiпповiдмыlостi з

рп_ц чибу,rьjкими{,орма""."р,l",, ,,",""" ,,"i;;?,lн,]illi,,llн,li;]j,lJ;J,,i#l,ifii,".Y,,* 
-,.",,",

5) доsilку в ловjльнiй формi лро те. цо !часвик l е! с ]iборгоDiностi il спл.,rи л."аткr! i niopis (обов'я]ков х
_]il:жll]::':.о 

rвiдц в lовi.ьнlй,|ron'i прон,лпil( ь lnnplo.a'ufri ,..-.,"-,,i,l",o"pio'.,,,ц.п",,.
ро u,/( leHH. )".,с|и(оv l]xo liB lLolo pnJJoo,|cP,,, l в,lср,ц(llн, l,b,,i l,noolnB,lv!li,, llог9ltr) lJ lli yvJl,J\

l kраiни pe.cTpauii таkоIю ччасн ка, завiре!у пiдписом упов овпжеlIоiособи Учасhика,

] Сорокiя Л.I заступник голови тендерноIо KolriTeTy (заступник керiвника з
лiкувальноi ча9тини);

2. Козлова М,А. член тендерного KoMiTeTy (головний бухгмтер);
Толова Л,А, член теядерного Kollliтeтy (заступник гол-овного бухгirптера);

1. Литвинова Л.С. член lендерного комilег1 t 61xl мl ер.):

!ерюгiна А.О. член_1sдд!р{9lq{9|! !ýl) { eKolloM ic l ):

6, ЛисиIIька o.I- Секретар тендерного KoltiTeTy



6) ДФiiку в до,i.,lыliй формi про sмвнiсгrвiдс)тlliсть укладеного мiж }час!пком та За!овllиком даllих торгiD
хоговору лро закупiзпю. вевиrонаняя якою з боц,}часяrtа лризвело до його poзipвaнH, BHlc.liIoK чоlо
замовником було заgгосовано санкцi'l у виглядi штраФiв таlабо siдulкодувап!я збиткis, У pa]i |аявноФi
ви,чезазначених обставин. учасник повияен надати ]овiдку у довiльнiй формi, яка мiстить iнформiцilо ппо сплdl)
штрафу або вiдшkодування збиткis перед За.мовником або про няявнiФь письмового зобов'язанпя спlати
siдловiдних зобов'яз.нь та fiдшкодування завданих збятkiв у порядку ви]llачеIlому

l) юD!ю лiцQвJЬ яа проваджевня певноФ виду фсподар.ькоi дiмьноml, якtдо оlримдння TaKol
лценJ н. провадження такоФ видJ дIмьяоо i передбачеяо Jsконодавmьом:

2) копii доtуцеmу, Uro пiдтs.рдхry. праюмочнiФь посадовоi особя lбо лредставника учuспика процедури
lакупiвлi на укладевня договору ,ро зJх)пiвлlо вiдповiдхо до чинllого ]аЕоl!оjапФuа (копiя нiкdу про
призначенн, або Koni, лротоkолу загм!пих зборiв учасникiв або копiя довiреяостi. Touro),

У зв'язку з цим, було розглян}то ладанi учасником док}.менти та запропоноваtlо
прийняlи рiшення. шо отриvанi документи пiдтверджуIоть. шо у lаrrовника вiлс1 tHi
пiдстави для вiдмови Комупальному виробЕuчоNtу пiдприсмству <Крапrаторськиr-l
водоканалD в учасгi у проuелурi закупiвлi.

Заступник голови тендерного комirе,rу Copo{iH JLl. винес зазначеве вище п,rтаяня
на голосування, яке вiдбулося ваступним чином:

Рiшенвя прпйняте бiльшiстю голосtв

Згiдяо Указу Президевта УкраiЪи Np 7t5120l4 вiд l0.09,20l4 р. (Про
затвердження Полохення про Нацiона.льну комiсiю, цо здiйснюс дерiкавне
реIулювання у сферах комувальнпх послуг встановлено, що НКРЕКП формус та веде
petcTp об'гк гiв елекl роенерl еlики . шо викорис loB} ю l ь a,lbl ернаl и BHi джерела eHept ii.
а також веде реестри субектiв природllих монополiй ЗазначеIlий перелiк суб'сктiв
l1риродних моЕополiй розмiцено на офiцiйному веб-сайтi Нацiонмьноi KoMicli, tцо
здiйснюс державне регулювання у cq)epax енергетики та коIlунмьl]их llослуг в
встаноsленому порядку. Згiдltо ЗакоtIу Украiни <Про природlri NIонополii) КВП
(l(раматорський водокаrIм) € суб'скl.оNl прлролних моrtополiй вiдповiдно до виданUi
лiцензii.

Перелiк суб'сктiв природних мовополiй складасться l.a l]едеться
Аfiтимонопольниlt KoMiTeToM УкраТни та в встановленоN{у лорядку розмiщусться tta
офiцiйпому веб-сайтi Антилtопопольного KoMiтeтy УкраТни.

КВП (Краматорський водокаttм) займас монопо,.Iьне положсння lla ринку
надання послуг з водопостачання на територii Донецькоi областi , що пiдтверлаlено

1,19 v з б'сri,гiв п nlol!ol!oJlllt

Вiдповiдно до cTaTTi 2l Закону Украiни <Про iнформаuiю> iIlформацiя дер,{авних
органiв та органiв 1\{iсцевого саNlоврядуваltl{я - це оФiцiЙна iнформаuiя , яка
створюс1'ься в процесi поточпоJ дiяльпостi законодавчоi, викоltавчоj та с},ловоi 8ладlt!
органiв мiсцевого самоврядування доводllться до вiдоNtа JаiнтересовJпих осiб шляхоNl
опублiкування i]' в офiцiйних друкованих виданнях , розlrtiцеtrrtя на офiцiйних
с'rорiнках вiдповiдних органiв влади у Mepe)Ki IHTepHeT або поширення iнфорлrацiйними
с"lуrбаNIи вiдповiдtlих дер)кавних оргllнiв iорганi]ацiй.Таким чиноv, iнфорlrачiя ,
роз riLцена На ОфiцiЙноN{у веб-сайтi днтимонопольного KoMiтeTy Укра-lни щодо
перелiкiв суб'сктiв природних l\lонополiй с офiцiЙною.

На пiдставi зазначеного встановлено, що Комунальне впробнrtчс пiдпрrltпrсlво(Краматорський sодокаtlалr) мае мо)(ливiстЬ надати пос;),ги з водопостачання

KiH Л,L
Козлова М.А,
Толова Л.А.
Литвлtнова Л.С.

Лисицька 1.1.
Дерюгiва А.о,

Ja)



Комунальному некомерцiйному пiдприспtству <MicbKa лiкарня JФ2> Крапtаторськоi
Micbкo-t Ради. При оформленi доIовiрllих вiдносин дана закупiвля пiлпlдаг пtд дitо

2 частин lвлl)вl l2,2
м 922ч caNle I

цвidсупнiсlпь Kol!куренцii з пех [ч uх прччllt).
Також Комунальне виробниче lliдпри€мство (Краматорсьtспй водокавал)

пiдlвердило. шо vас можливiсrЬ прийняtи учасlь в лереlоворrriЙ проIIед),рi laк)пiB l:,
ОчiкуванийобсяIпостачанняпослугзченгрмilованоlовоlопос]iiчанняlliдно]li\liliв,
затверджених Сiверсько-Донецьким БУВРОМ становить l 8000м3.

та норNlи Закону Украiни (П

Цiна за lM3 стаповить 16,54 грн
що здiЙсЕюс державЕе регулювання
16.12,2020р. N!2499).

бе] ПДВ (згiдно посIанови Нацiонмьноi KoMici-l,

у сферах енергетики iкомуilмьних послуг вiд

Заступник голова тендерноIо KoMiтeтy CopoкiH Л,I. винсс зазначене вище питання
на голосування1 яке вiдбулося наступним чином:

отже, беручи до увагп необхiднiсть о(ьормлення договiрних вiдносиlt па 202/ pik

Козлова М,А-

T2z

РiшенЕя прийЕяте бiльшiстю голосiв

_ Голова тендерноло koMiTeTy савинков Вiталiй Вiкторович заllропонував
обговоритИ та узгодитИ iншi питаннЯ маЙбутньогО лоaоuЬру npo закупiвлю
центрirпiзовавого постачання тепловоi eнeplit, У результатi проч"л"ru" переговорiв
було запропоновано затвердити умови 11айбутнього доIовору пр; закупiвлlо.

Голова тендерногО KoMiTeTy В-В. Савинков вивес виrес KoMi.eiy заrrrачене вище
питавня на голосування. Голосуванпя вiдбулося ваступнипt чином:

iH Л,L

гiна А.о.
Лисицька O.L
Рiшення прийняте бiл"-iсr.,., .олосiп

ухвАJIили:
l, Погодити обсяг та загаJtьну суму закупiвлi:
оЬсяг стаповить l8 000м3 ,

,d пUрлlи JaKuHy , краlни (llpo IlуолIчнl ']акупlвлl), запропоновано погодити навеленl
ни)(lIе умови lак}лiвлi водопос]ачанl,я l 20fроцi:
l Предrrст закупiвлi Роrподi.,r водll Кол за €дипипл закупiвельни 1

словником !К 021:2015 -
65l10000_7

2. Очiкувана BapTicTb закулiвлi З57 261,00 грll.( триста п'ятдесят сjп{ тйсяч двiстi
шiстдесяг чотири гривrri 00 кол,) з П!В

]. ОрiснтовIIий обсяг закупiвлi (постачання) 18 000 пл],
1, JЪрiод постачання сiчсItь - грY:IсIIь 202l рOк\,

Толова Л.А.
ЛиIвинова Л,С.

югiна А.о,
Лисицька O.L

Толова Л.А.
Литвинова Л.С.

Taz

гz),1



загмьна сума З57 264,00 грIl,( триста п'ятдесят ciМ тисяч двiстi шiстдесяl чотири
гривпi 00 коп.) з ПДВ ,ВстаЕовити, цо водопостачаяня буле здiйснюватись протягом
сiчня - грудня 2021 року.
2, 'lагверли rи уvови майбугнього доrовог) про зllкупiвлlо,
J, Оlриманi вiд )часника докуvенlи пiдIверджуюlь. цо ) lartoBrrrrKa вiдс)rнi
пiдстави для вiдмови комунальяому виробнпчому пiдпрп€мству (краNtаторськиi|
водоканал> в r{acтi у прочелурiзакупiвлi,

Вiд Замовяика:
Засryпник голови теЕи(ервого KoMiтeтy :

Л.I. CopoKiH, заступник кеЬiвника з ТП
Членш тендерного KoMiTery :

М.А.Козлова, головвий б}тгмтер

Л,А.Толова, заступник головного бдгалтера

Л.С.Литвинова, бцгалтер

[ерюгiна А.О,., eKoHoMicT

Секретар тен,лерного KoMiTeTy :

Лисицька 1,1,. eKoHoMicT

l}iд{часнlrка:
'АцЬQрп

\}\

Ь.Ь.Яюъ"о.о


