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ПОl'rlЛОIt ДЕНItИЙi
l,
водовiдвеленя
сJIУхАЛи:

Проведення переговорiв щодо здiйснення закупiв-!i послуг з центрапiзованого

Заступника голови тендерного KoMiTery CopoKiпa Л.I., який повiдомив ,що згiдно
з рiшенням тендерного KoMiтeтy вiд 04.0l,2021 року було прийнято рiшення запрослти
на псреговори Комунальне виробпиче пiдпрltспrство (краir!аторсы(пir водокаtlал), з
\teIoto ,1'ясування мо)l(ливосti На-]аННя пi.lпри.\tсtвоrt послчг uеtttралi,оваt,оIо
водовiдведенн, la з'ясування мо)(ливосIi )часIi пiллри(vсгlJа в переlоворlIiй
процедурi закупiвлi, а також узгодженвя питань майбутнього ло.овору лро закупiолю.
Разом з цим, на пiдставi зазяаченого Rище рiшення ,u з ypu*yuu"-" норм чинпого
3аконодавства у сферi публiчних закутriвель було встановлено вимогу цодо яадання
) чilсником lracryпHoi iнформачii ta loK5 rlенгiв:
л Эгцво с,] сr ]0 40 Закопу yxPaillп (Про публiqЕi Jакупiплi,, вй 25,12 2005р, М922_uII (зi зпlпlал 0
замовнuк (KpiM влфёкiв, зазаачелuх | Фнкпв 2, 1, i часп ll op|2oi цiсi слlоплф пi; чос прова}е,лп оерlrоворiв
olyafuc ei) rчаопl@ (учаслuкiв) ноОоп]ч лiОпаеро.*,нw чrо аld9л !спь лDсilt,,в olq с,,l."о"п по,lчttll в учаспtl ч
лроце.r\рi за9пiФj вiOпфlоно dо чосппlй периаt спjолллi l7 цьо?о 'JaKaH), Для забе]псчсяня цпi ,,n^,o," ,,p,,,u^,o
llx],l, насlупlll lок!!еlltи
l) Довiдку ! довiлLнiй Формi проте, цо {|)iзиqна особа, яkа с учасником про]lед)ри закупiвлi. не була засYпхеll за
зло,lпll, учинешй з корисlллих tlотивiв (roKpe'a. поR'яjаний з хпбарппцтвом ,i пiд"uп,,,", *о,",lц, ,i,, 

"i., " ,,(n не зняlо a(lo не погаU]ено у встановлсно!у закоlш, порядк}, завiрену пiлписо! }повноваженоi особх учасllика
/l1оlаоjъф вфшкаw, якi за сбаLl спlаплсо! € фь чпц,fu особаw чl 4lзччплц аiобаул-пiоцлслцлuпl:
2) ловiдкУ Вдовiльнiй Форviпро те. що службова (п()садова) особа Iчас;ика. яка пl,rписапа TeH:rcpny r,рчпо,иrr,,о r,e

вчинеllий r коппслиuиr !йиuiв (зокремц пов.язаний з хабарll цт!оtr, шаrрэПстRо! 1а
, вilчивання! KoluтiB). с)!имiсть з яко-l lle }lяIо або нс погххlсIlо у всJаlшвiепом! ia*o"o, пор"л*i..пч,р",,r

liхllисо! уповl Kl Rпк.лоi особи Учасllика rdааа.лбся l 
",,.,,""",," "л.,; """,,, ",,.y"n". юрu,lч,ц,u, о"обоuu;,

]) Лоз]]ку D noвirbnifi (DoгMi лро те, Ulo учасник lle вплrаняЛ у встаповлслол1:зu*о"оi nnprony баllкр!том та
пi:lяосно нього хе вiдкрита лiквiдацiй!а лроцед}ра. завiрсlrу пirписоrr уповrrов"л.,п,.i o"nou 1:.,""u"nu anao".o""
в n Ё1 ю\ но уч ас ц чкам л ! l е рез dе я пlо\ u )|
r) Довiдку в довilьliй Формi про те. Ulo с])хбо lt (посаJоuу) особ! учасниkа. як!
прсlс,lпля|ийоlлiнlеоесип]л!lспровсlеllll"lро,rcJ)гll!,l{)пiвjl,,tо,рl,,,,,,1 л.о-.iп,, ),,.,,,,-,,i,,,.;; ,"притяп,ло rгiдно iз злконом до вiдповiдальноФi
прачi ,м буь*кими формм," ;"p;i",i;;";;;. ;;;:ii,ii,ii|i,j"'#ilil].11lllT;,jii'яnшoгo 

JшрЛФпtя дПт''юi

J) Ловi,lку в lовiлы|iй формi про тс, що учасниk lleltac заборюппuо-i iз.n,n u податкiв i rб;рis Фбо|,язllоOихlll с{D.,Jбпlсв;ль}вlовiлL,llиФог!lпро,lfuьнlrlьlхб,,гruвJ,осliiJ(п1,1lиlо1,1к,пiJOUрOlilllлl,огs]l 
оllo.'lп(llснl'q)ч''сJик4vlа\o];вUloJnpо('lo'jньi0lJсlpo'l(lll'яli[o''l.j.oГ'oBJ'lU.ll)

кра]llи рс.страцiiтакого Iчасвлка, ,lавiрспу пirrппсом у.овнова*е,,оr;соб" Учасt;якх.

Код поу 0l990795
CopoKiH Л.L заступЕик Iолови тендерноIо KoMiTeTy (заступпик керiввика з

лiкува-льноi частини);
2. козлова М.А, чiен тепдерного коп{ тету (головний бухгалтер);

То-lова Л.А, члсн теIIдерного KoN{ тету (заступник головяого бухг&,lтера);
4. Литвинова Л.С. член тендерного ком тету (бухга,lтер);

), Дерюгiна А,О. член тендерного KoMiтeTy (eKoHo]\licT);
6, Лисицька 0,I Секретар тендерного KoMiTeTy



6) ДоOiдку в доDiльнiй формi про нмвнiсть/вiдслlliсть укладеного мiц учасll ком ra З уовl,иком даних торгiв
логовору llpo закупiмlо. !евико!алпя яко.ý з бDку }часника лря]!ело до ilого розiрв.яяя oнпсiiдох чого
]амовнпкоv було заФосовано сiнкцii у виглядi штрч(,iв тrабо вiлulкодtrапIlя rблкi3, У pari llаявноФi
sиUrвазяачевих обставив, учасяи* повинев напати довiдк} у довiльнiй формi. яка м]Фить iHфopllaUilo прU (п]ат)
штра,Ь,або lirlшкодубання збитriв перед Замов!икоi, або про ямвпiсть лисLмового зобов'язанн, сплати
вiдповiдвих зобов'я]авь та вiдшкодуваявя завJаних збитк'в ) порсJку виjнач.ноN)

)] колiю лц.нJli на проваджеяня певяоф впду Фслодарськоl дiяlьносп, якщо офпvаl,ня 1ако,
лiцеязii яа п!оваджеввя такоrc впду дiяльяоФi передбачево заЕоводавФвомi

2) копii докумеяту, цо п,дтвердкус правомочнiФь лосадовоi особи або предФiвника учасllика процедури
,аF)l idli ь, )Nl4lrl,ня.Dо.озJг} пго ,_K}lliвпo d,lпоз /l,.пiч H,,l l,,, llго
rриlнпчеllнq dбо Koпiq проlоколу йlаlыlи\ lборiв)чdсниriвабо коп,, лопlр(llо(l. J_lJ}

У зв'язку з цим, було розглянуто HаДaHi учасником документи та lапропоновано
прийняти рiшення. шо отриманi докуменIи пiдтв(рJж}тогь. шо у laNloвtIl!Ka вiдсутнi
пiдстави для вiдмови Копtуяальному впробничопrу пИпрltсп!ству <Крапrаторський
водоканалD в участi у процедурi lакупIвлi,

Заступник голови тендерного KoMiтeтy CopoKiH Л.I. винес з;Lзнаr]ене виlце пttтання

iH Л.I.
Козлова М,А.
Толова Л.А.

гiна А.о.

v2/Z
ЛитвиtIоsа Л.С. rа2
Лисицька O.L

Рiшевня прийняте бiльшiстю голосiв

Згiдно Указу Президепта УкраiЪи N9 7l5120l4 вiд 10.09,2014 р. <Про
затвердження Положення про Начiонапьну комiсiю, цо здiЙснIос дерrкавI!е
регулювання у сферах комунальних послуг встановлено, uto I,1КРЕКП форпlус та веле

регсlр об'rкliв елекlроенергетики . цо викuрисlов)юlь альlернаlивнi Jжерела eHeptii.
а також веде ресстри субектiв природн!lх монополiй ЗirзIIачепий перелiк суб'сктiв
природних монополiй розмiщево на офiчiйному веб-сайтi Нацiон&пьноi KoMicli, що
здiйснюс державне реIулювавня у с{Ьерах енергетики та коNrуналыIих пос_пуг в
встановленому порядку. Згiдно Закону Украiни <Про прIrроднi Nlонополii) КВП
(Краматорський водоканал) с суб'сктом природних монополiй вiлловiдно до виданоi
лilIензii,

Перелiк суб'сктiв природних монополiй склада€ться ,l.a велегься
Антимонопольним KoMiTeToM УкраТни та в встановленому порядку розмiщlсться на
офiцiйному веб-сайтi Днтпмонопольного KoMiтeтy УкраТни .

КВП (Краматорський водоканм) займас монопольне положеlхlя на ринку
надання послуг з водопостачання на територii Донецькоi об.'Iастi , ц(о пiдтверлrrено
зпписопr л! 149 ч зведецомч пеDелiкч счб'сктiв пDиIrоднltх ýrопополiit вiд з1.11.2020
Е

Вiдповiдно до статгi 2l Закону Украiни <Про iнформацiю> iнформацiя дерlrtавних
орr'апiв та оргапiв Nliсцевого самоврядування це офiцiйна iнформачiя , яка
створю€ться в процесi поточно'i дiяльностi законодав,!оi, викоllавчо-t та c),.]oBoi вла,,lIl,
органiв мiсцевого самоврядування доводltться до вiдома заiнтересоваtlих осiб шляхом
опублiкуванЕя ii в офiчiirних друковаltих видilннях , розп!iщепltя на офiцitiних
cтopiHKax вiдповiдttих органiв влади у мережi IHTepHeT або поширення iнформацiйнипли
службами вiдповiдвих деря(авних оргаrliв i органiзацiй ,Таким чинопл, iнфорпrачiя ,

розмiщена на офiцiйному веб-сайтi Антимонопольного KoMiTeTy Украiни шодо
перелiкiв суб'ектiв природних l\4онополiй € офiцiйною .

На пiдставi зазначеного встановлено, lцо Коýtунпльпс вIlробн че пiлпрrrtмство
<KpaMaTopcbKиt"r водоканал)) ма€ моriливiсть надати послуfи з волоltостачання



Коvуrtмьяому некомерцiйно}tу пiдприеNtству (Micbкa лiкарня N92) Кралlагорr:ькоi
\'1icbKoi Рэrи При оформленi доlовiрни\ вiдносин дана зэкуlliвля пi lл:]_lа. пi_r _riKr
пункту 2 частини 2 статгi 40 Законч УкDаiни (Про пYблiчнi закупiвлi)вiд ]5,12,20l5л.
Nч a22VlI (li rrliнами) про засrосуванrlя переговорноI процед)пи rrк_упiвлi. э cllve:
<в idcy пн [с lпь кон куре нцii з lпех н iчнцх прuч п t, -

Також Копrунальве виробllиче пiдлриспrство <Краматорсыtlrr"r trодоai:tllал)
пiлтвердило, цо плае моясливiсть прийняти участь в переговорнiй процедlрi з:rкlпiвлi,
очiкl ваний обсяl посlачаннялослугзце|llDaniroBaHo|0водовifведсння,lliлнп,1i\liliLl.
затвердя(ених Сiверсько-Донецькип't БУВРОМ становить l8000N!З.

отя(е, беручи до уваги необхiднiсть офорNIлепня дого8iрltих вiлносин па 202{piK
та Hopl\rli Закопу УкраТtIи (Про публiчнi закупiвлi

I{iHa за lM3 становить 8,99 грt без П[В (згiлно поста}lови Нацiональноi ttoMici-r,
що здiЙсню€ державне регулюваяня у сферах енергетикLl i копtунальних посл)г вiд
16.12,2020p. N92499).

Заступник голова тендерноло KoMiTeTy Copoкifl Л,I. винес зазначене вице питання
на голосування1 яке вiдбулося яаступttилr чином:

козлова М.А.
Толова Л.А.

гiна А,о.
Литвtrнова Л,С.

Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

Голова тепдерного KoMiTeTy Савинков Вiта,,Iiй ВiкторовиLI запропонував
обговорити та узгодити iвшi питапня майб}тяього договору про зак)пiвлю
центрмiзованого постачанпя теплово'i еперIii, У результатi проведених переrоворiв
було запропоповано затвердити умови Itайбутньоrо договору про закупiвлю.

Голова тендерного KoMiтeTy В,В. Савинков винес винес KoMiTeTy зазначене вище
питання на голосування. Голосуваяня вiдбулося наступниN{ чипом:

JIисицька o,1.

Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

УХВАЛIIЛИ:
1, Погодити обсяг та загальяу суму заliупiвлi
обсяг стаЕовить l8 000мз ,

,d HoPNrи )aK(,,Iy }кра,ttи (l,po,,у
ни)оIе ч\lови зак},пiвлi водоllос l,ачi]

оJllчнl tJKyllIBJll\ 1aIlpolloHol}aHt) погодити II:lпсlен

",,", 20r.d 
"",,i,

Предмет закупiвлi посл\,гtl ,}

вiдвс:lеlIIlя
с'гiчllIr\ вод

Код за €динилt закупiвельниNl
словником !К 02l:20l5 -
90430000_0

], Очiкувана BapTicTb закупiвлi l91 l84,00 грIt.( сто дев'яносто чотпрl1 тисячi сто
вiсirrдесят чотири гривнi00 коп,) з ПДв

Орi€ятовний обсяг закупiвлi (постачавltя) l8 000 м].
1, Перiод постачання сiчсt!ь - гDYлсIIь 202l Dок\,

Толова Л.А.
Литвинова Л.С.

JIисицы<а (),I.

послуг з вiдведення стiчних вод:

r22

CopoKiH Л,].
козлова М,А.



:]агапьна сума l94 18i1,00 грн,( сто дев'яносто чотири тисячi сто вiсiмдесят чотири
гривнi 00 коп.) з ПДВ. Встановити, що водопостачаяня буле здiйснrоватись лротягом
сiчнп - грудня 2021 рокт.
2. Зсгвердиrи умови дiайбутньоl о договор1 лро з:lкуttiвлtо.
J, Отриvанi вiд )часника докуменIи лiдlверджуюlь. що ) ззrtовlttrка вiдсуlнi
пiдстави для вiдмови комунальirому впробничому пйприсмству (кра]rrаторський
волокап:lл) в ччастi у прочелурiзаrсl,пiвлi,

Вiд:}аýtовя|lýа:
Заступпllк го.Tовrr тендерного копriтет), :

Л,l, CopoKirr. заступник керiвника з ТП
Ч,tслп,t,еttлсрttого KorriTeT5, :

М.А,Коз]Iоаа. головний бухга,lтер

,Ц.А,Толова. застчпник головного бухга'tтера

Л,С,Лrlтвинова. бчхга-rтер

!ерIогiна А,О.., eKotlorlicT

Секретар тендерпого коплiтету :

Лисицька 1.1.. eKoHoMicT

Учlсllttltа:
€*.-о


