
протокол л! 7

засiдання lендерного KoMiTe,])

про прuЙняlпrп, рiлuення про засrлrосувlлп я пepezoqopqoi процеOурu закупiвлi ( коdДК
02t:2015 - 09320000-8 lПара , zарячо воdа па пов'язъtlа llроlJ)кl|iяD)

Дата 06,01.2021 року

ПРиСУ'гнI ЧЛЕII1,1 lioMITETy:
l CopoKiH Л,I заступrtик голови тендерного KoMiTeTy (заступuик головtIого

лiкаря з ТП):
2, Jlисицька 1,1 секретар тендерного KoMiTeTy (eKoHoMicT)l

козлова М.А, член тендерного KoMiTeTy (головнtrl'i бухгалтер);

1, Толова Л,А. член тендерIIого ком тету (заступник головtrого бухгалтера);

), Литвинова Л.с, члсн теItдерIlого KoNI тет), (бухгаптер):

6. Дсрюгiна Д.О, чJlен тендерtlого ком тету (eKoHoMicT),

ПОРtt.ЩОК ,ЩЕННИЙ:

Прийнятrя рiшенвя про застосування переговорноi процедури закупiв"rli тепловоI

енергii.
Прий нятl я рiLцення про rraMip 1 клас rи логооiр на закl лiвlrrо теп roBo-r eHepl i'i,

],

ВиСТУПили:

Щодо питання 1:

Замовником 04,01.2020 року було проведено переговори з потенцiйниNl учаснико}i
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю (Краматорськгеплоеверго, щодо закдiвлi
тепловоТ енергiТ на 202lpiк Пiд час лереIоворiв було з'ясовано, що ТОВ
(КраматорськтеплоеЕерго) мае можливiсть здiйснити постачаfiня теплово'l енергii.

Закупiвля послу? поспачання парч па zарячоi'воdч повчlпlа зdiйс]lюбапlчся на зс!zс!lьнl|i
y.\loBclx цLцяхом провеdення процеdур, вчзнсtченuх Закопом y{paiЧll кПро щ,61iчнi ,dKyniBliI
Bid 2 5. ] 2. 20 ] 5 р. N9 9 2 2 -VI I ] iз з.u iнмlu mа dопов е п rL\lu (d4,1 i, За коl 1).

Рu]|ок цеllпрсLliзованоzо посtпачаlол пеплоlзоi ецер?i1' , BidпoBidtto dо сп1,5 пla сtп.6 Закону
yKpaj:Hu (Про прuроОнi монополi|)l Bid 20-u.2а00 р, с сфероlо iiшbЧocпli суб'скmiв
прllроdлlйх llонопо-Iliй. З?idно Закону y\palilu (Про прuроdнi монопопii, ТОВ
кКраuапорськmеплоенер?о) с суб'скlпо,u пpupodчLlx моltополiй вidповidно dо бudаllоi лiцензii

у с фе р i lпе пп опос lпачання.
Вidповidно dо час uцu ] спаmmi 5 Закоllу y\pai+u k Про прчроАнi jllонополii > Bid

20-01-2000 N9 l682-IП ре?у.аюепься аiяlьпiспь суб'скlпiв пpupodttttx .lloHoпo.1i[t у пttlкпх
сфс рах tпра нс порtпува н н я mе п 1 oBo| ! н е р? ij'.

Вidповil оdо часпlullч 2 спапmi 5 Закону yKpaiHu <Про прчроitti ,ltoпoпoitii ll Bid 2().04.2()00

, N!2 l682-III звеdенuй перелiк суб'екпiв пpupoallLr монапо й всёепься Aчll1ujlloHoпo-,lblllL.'l
ко,\1ilпепом Украiнu на пidсmавi рееспрiв суб'екmiв прчроОlluх .|!оllопаliй у сферi эlсtlлл1ово-
Ko.1lyua,tbltoeo zоспоdарспва, tцо фор-rtуюпlься llal|iollo1bHolo Koulcic1o, 1lr1 зdiilс}l]ос iерэлсавttе

1lеtу-пtос;аttня у сферi ко.l1унаtыlllх посlу?, а в ilttuux сферах, у якttх ditoпtb суб'скпlч ttpupodHux
.ltонополiлi, HaцioчaabчLvu ко,uiсiя| l ре?улlовання прuроdнl|х :\!oHoпolliLi у BiёпoBit)Hiti cttlepi
сtбо op:attaltlu вuкоttавчо'l' влаdu, tцо зёiitсtttоюпlь сtlуtкцii' пlако?о рс?уjювспtltя iLl спlворсttltя
зазпаченчl комiсiй.
ТОВ кКраuапорськmеплоенер?о) заil@с -1lоllопольне cпol!oBllц!e 1la рчнку пlропспо|)lпувапня
пeL1oqoi ellep?ii ,ма?iспlрапьнllуч mа лiсцевttttч (розпоdillьчtttlц) пlспловlL|tll мереэk,аltll п,lа

посmачання mеппово-i eHep?ii Bci_|1 ор?аlIiзацiя|t , пidпрчсvспlваr!, усmапов4\.l, за1l_,lаdа_v lпа



фiзччнu.ч особач ,Цонецькоi обласmi, в п'|о.ltу чuслi,v. Крапtапорськ, в ]llеэrcах розlп,lLцуван]vl
влttснuх ttMBHtlx diючl|х lпепtовl!х Jlepe)lc, ,lti tlaoa+i iому в управлiнttя, повне :оспоdорське

вidання, корuсmування i концесiю lпа зdiйс!lюс реaаiзацiю merLпoBoi'eHeP2ii вidповiано dо

наявноспi праба dосmупу Оо мережi з lпех iчнllх прllчuн. BidпoBidHo dо iнфор.паL|ii звеlеtlо?о

перелiку суб'скmiв Прuроdнllх монополiй, розмilценоео на офil|iйному вебсайmi

дtlmLuонопольl]о?о комiпепу Украiнч аПр : //www. atпc.gov. ua), вспlаl ювпен о, що ТОВ
( Краuапорськпеlйоенер?о, вltпючено dо звеdеноZо перепikу суб'екпliв прuроёнuх lк,lо о.liй

11а перuпорii ДонеЦькоi обJlасйi, BidпoBiOlto do запuql Np l82 звеdеноzо llePe,li{y q,6'c|miB
прuроlнuх .uонопо!iЙ Bid 31.1 !,2020 р. ТОВ кКрсъчаrпорськmепаоеllер?о) Bчecello dо

вказано?о пере.,liку по lповарнiй ?рупi лпранспорпування п,]епповоi eHepeii.1lo?icnlP|L]b]lцllll п1.1

.v iсцевlмu (розпоdilьчuмu) mеfulовlLuu,череэлса.uu- hl lp : //tt,u,tv. опс. goy. uа.

hlфор,\Iацiею, u|о.мiсlпuпься у ЛiцензiЙнолlу peccmpi Ноцiо}lа,lьноi Ko;iicii:, lцо зdiiсll]ое
lержавпе реzу-lюваНня у сферах енерzеmuмl mа Kol'lylla|lbllllx послу?, 1la офiцililtо.llу вебсаimi
HФ|ionфbHoi' Kouici'a, lцо зdiйснюс dер)!совне ре?уjllовання у сферах eHepzenlut<lt lпа
l11|)]на7ьlшх посlу? (НКРЕКП) фttр://ч,1,1ч,.псfс,gо1,.uа), вспйlю6-1еltо, lцо ТоВ
( Кра-\апlорськlпеlдОелlер?о, .||Ctc 

"!iцецзitО 
на пр(Jваdlсеншl ?оспоlарськоi'iЬl lь]lослli з

поспачання lпепlовоi eHep?i|пa Bl!ecelo dо Лil!еllзiйно?о рессlпру Haцiotttltbttot Kodticit, ulч

зdiйсцюс Оерхавне реryllюванt!я у сферсlх c}rcp?eml!Kll па Ko.\,lyчatllbllux пос!lу?, спlаllо.ll 1lal

l l. ]2-2020 р, hllp://y,y,|,,l.пerc.goy.ua
З?idно Закону Украiiш кПро прltроdпi .ttoHol1o.1il:, ТОВ k Кра,l1аlпорськlпеп.lоеllср?о, с
су6'скmо,м прuроdttш ,l|онопоtii GidпобiОно dо вudаllоi jlh|ензii у сферi rllепra)поспlачаlпlя,

У зв'язку з вuuрвuliпаdенttч посlпачання пепllовоi e\epzi:i 11оэlсе бупl нааано лзuкпlочно ТОВ
kКраlапlорськlпеflltоеl|ерzо, у 3в'язку з вidсупltiсmю коtlкуреtщii з пlехlliчlпlх п]lччlл.
Пidпlверdэlсенl!я1l наявнослпi пidспав l1я заспосува1lIlя пере?оворt!оj процеdурч залупiaJ.цi

вidповidно lo сm.10 Закону Укра:iнч <Про публiчнi закупiвпi, буdе:
- Рессйр суб'екпiв ?оспоdарtоваlltlя, якi проваdялпь Оiяqыliсmь у сферах еlrcрееп,l|кч лlа
Ko,|lyHcдb|lux послуa, ёiяпьнiспь якuх ре?упюеmься НКР ЕКП, сtпаном tta l l ,l 2,2020 р.
hl tp: //\|,у,у,. пеrс. go1), ua
- Лiцензiйнuй рессlпр Нацiонаrьноi Kovicii:, u,lo зliйснюс dерк,авне реzулювоння у сфсрсlх
еIlарlеlпuкu па KoMyIlcL|lb+tlx послу?, сmФю-1| 11а 1 1, ] 2-2020 р. httр://|,у,у,.пеrс.gоN.Llо
- Ресс lр суб'€кlпiв прuроdнuх моl@по!iй у сферах пtеплопоспlачLп lня, цеllmрaLtiзованоzо
r;оdопосmачаtпtя lпа l|енпlраliзоGаllо?о BodoBilBedeHtul, cпalto.tt на З0.11.202а р,
h t t р : //tt t1,1v. пеrс. gov. ua
- звеdеlluй переliк суб'скlпiв прuроd|lN ,чо}lопо.,liu tla о(t)iцiйно-vу веб-ссlйпli
Аппlu.l:онопо]lьно?с, ко.l|iпепу YKpaiHu cпMHoll ш 3l,l l,2020 р- hllр-//11,11,11,,alпlс,gо|.ч.!.

У ]в-яjк) з зазначениNl виtце. запропоноваttо }дiйсниlи закlпiвлtо lеплово'iеfiерlii шляхом
застосування переговорноi процедури закупiвлi на пiдставi п.2 ч,2 другоi cTaTTi 40 ЗакоIrу:

",,ldсуlпнiсmь конкуреtlllii'з п.,хнiчнuх лрхчин,,. внаслiдок чоrо доrовiр про зэк},пiв,,lю може
бути укладено лише з одним постачальникоlrt. за вiдсlтностi при цьому мьтернатив!i.

Заступник голови тендерЕого KoMiTeTy CopoKiH Л.I. винiс зазначепе вIlце питаяfiя на
голосування, яке вiдбулося наступним чивом:

РiшеЕня прийняте бiльшiстю го,qосiв

Щодо питання 2:

козлова М.А,
Толова Л.А.
Лйтвинова Л.С,

Лисицька 1,1,



Пiд час проведення переговорiв було узгодrкено KiHueBy uiHy та iншi yrtoBrt rоговору,

розглянло наданi Товариством з обмеженою вiдповiдапьнiстю (КраNtаторськтеплоенерго)

документи та вставовлено, що у замовника вiдсутнi пiдстави для вiдмови Товариству з

обvеженою вiдловiдальнiс гю "крама rорськтеплоенерl о. в учас ri у проuеlурi закr пiвлi,
Узгодrкена кiнцева цiна договору склада€ 2 502 9l2,00 грu,( двп ltiльirоIIп п'ятсот лвi

тllсячi дев'ятсот двападцять гривень грll. 20 коп.) з ПДВ. Погодrrrеlrий ]а рез)льтатаNIи
переговорiв очiкуваниЙ обсяг закупiвлi становить - l 600 Гкал.

Враховуочи, що сдини1\{ виконавцемt що здiйснюе центрмiзоване постачilllllя теп,,tовоi

енергii до Комунального некомерцiйного пiдприемства (Micbka лiкарня N92) краматорськот
Micbкoi ради с ТОВ (Краматорськтеплоенергоr, заступник голова тендерного KoMiтeтy
tапропонував визначити переможцем персговорlIо'.l процедури rrкl,пiвлi tt:t ,ак5 ttiB.tto

центрапiзованого лостачаЕня тепловоi енергii ТОВ <Краматорськтеп.поепергоs Til прийняти

рiшення про HaMip укласги з ниll доtовiр про rrкупiвлю,
Заступник голови тендерного KoltiTeTy CopoKiH Л,I. виttiс зазпачене виulе питання на

голосуванЕя, яке вiдбулося наступним чиноNl:

Рiшення прийняте бiльшiстю голосtв

Керуючись fiормами п.2 ч.2 другоi cTaTTi 40 Закону, секретар тендерного копtiтетl
винеслх на ро,tгляд тендерного комiгету проекг повiдомлеttня пDо HaMip \'класги доtовiр пtд
час застосчваЕня переговоряоi процедYDи, який пiсля затвердr(ення веобхiдно обов'язково
оприлюдлити в електронвiй системi закупiвель через авторизованi електроннi майдаtlчики
про l ягом одного дня з дня прийня п я рiшення про Havip укласти логовiр,

Розглянувши проект повiдомлення про памiр укласти договiр пiд час застосуваннrl
переговорноi процедури, заступник голови тендерного KoMiTeTy запропонував затверлиlи
на_lаний проект повiдомлення лро HaMip)'}iлас,]и логовiр пiл чalс зэсtос},вхIlllя llереговорlllJi
процедури та доручити секретарю тендерного KoMiTeTy забезпеч1lти Iiого оприлlоднсllня,

Заступник голови тендервого KoMiTeTy CopoKiH Л.l. винiс зазначене вище пjIтання на
го-lосування, яке вiдбулося паступпим чино}l:

Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв

ВИРIШИЛИ:

l, {ля проведення закупiвлi тепловоi енергii за кодом ДК 02l:20l5 09З20000-8 : (Пара
. Iарячс вода la лов'язана пролукчiя> lастос)ваtи переговорну процедуру lакупiвлi на
пiдставi п.2 ч, 2 другоi статтi 40 Закону: <вidсуlпlliсп,lь конкуренцii'з пехнiчнuх пpu,llul>,.

L

Козлова М.А,
Толова Л,А.
Литвинова Л,С.

Лисицька 1.1.

КозJIова М,А.
To-,roBa Л.А.
Лптвинова Л.С.

JlIicIlцbKa O,L

CopoKiIr Л,l, 7а-4
жолус о,В, е2

,zZz
zz22
z-2

!ерюгiна А,О. /Zb
| )2,



2. tsизЕачити переможцем переговорЕоi процедури закупiвлi тепловоI

(Краматорськтеплоеtiерго) та прийняти рiшення про HaMip укiз,l ]_11l2ч:,
]- Затвердити наданий проект повiдомлення про намlр

lacтocyBaнH; переговорноi процед) ри та оприлюдни Iи його, 
/,

JаступltIIк l,оловп теttдерного Konriтeтf, i

Л.I. Co;loKirr. засгупник керiвпика з Tl l

tl]cHlt lсцдерrlого колrir,сц' :

N4,1\.Козлова, гоjlовнuй бr,хгмтер

Л.А-'Голова, заступп к головного бухга.Iтера

J l,С.Лuтвrlпова. блхгал гер

!ерiгiна A,O.-eKoHorricT
CeKpe,l,ap тендерного KoN{lTeтy :

Jlисuцька 1,1,, eKorrorlicT

eнep.ij Tol]

Bip пiд час


