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IIPItcyTIlI члЕни комlтЕтц

\нформоцiею, що мiсmumься у ЛiцензiЙному ре€сmрi Нацiонольно|номiсii, що зdidснюс dержовне

рееулювоння у сферох eHep.emu\u mо хамунольнuх паслу2, но офiцiйному вебсоаmi Ноцiанольноj kaMjcii,

що зdiйснюе dержовне рееулювання у сферох eHep1emuxu mо намунольнчх послуе (НКРЕКП)

(http://www,nerc.gov.uo), всrпоновлено, ща НВП <Крамоmарськuп ваdаканолл ма€ лiцензiю но

провоаження zоспоdорськоi djяльносmi ноооння лослу2 з ценmролiзавоноёа воаопасmочоння mо

ценmралiзавонаео воёовidвеdення, сmоном но 11.12.2о2О р, http://www-neгc,gav,ua

У зв'язку з вuщевuклоdенuм ласлуzч з ценmролiзавоноzо вааапосmочоння mо ценrпралiзавонаеа

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рiшеЕня про застосування переговорноi процедури зак}пiвлi послуг ]

DоtподiлY води.
2, ilриИняття рiшення про HaMip укJIасти договiр на закупiвлtо послуг з розподйу водй,

ВИСТУПИЛИ:

lIIодо питпfiня l:

Заступяик голови тендерного KoN{iTeTy IOcbKoBa Г,l, повiдоvила, що Заl'овнrtкоll

05.01,202б року було проведено переговори з потенцiйним учасfiиком Комунмьним

вIlробничим пiдприсмством (KpaмaтopcbKl{i,l водокаItал) цодо закупtвлl послуг з розподlлу

во.rи uа 202lpiK . Пiл час пере.оворiв було з'ясовано, що КВП (Кралlаторський водокан&,1)

Nlac \]ожливiсть здiйснити постачання тепловоi енергii,
О62рунпувоння. вidповidно dо чосmuнч 1споmmi 5 Зокану y\poi4u <Пра прчраdнj монополii') вid

2О,04,2ООО р. N9 1682,!ll ре2улю€mься diяльнiспь су6'€кmiв прuраdнuх манаполiй у mокuх сферох:

це"mролiзовопе воаопоспочоння mо ценmролiэовоне воdовidвеdення-

Вidповidно dо чосmuнч 2 сmоmmi 5 Зокону yHpai'Hu <Про прuроdнi монополii, вjd 2О,О4,2000 р, N9 1682,

!l! звеdенuй лерелiх су6'€нmiв прuроdнuх монополiй веdепься Днmuмонопольнuм комimеmом yqpaiHu но

пidсповi реесiрiо суб'€кmiв прuроdнuх монополiй у сферi 
'кuплово-комунольноео 

еоспоOорсmво, u1o

фармуюmься ноцiонопьною комiсi€ю, цо заiйснюе dержовне реzулювоння у сферi хомунольнuх послу?, о

в iнlлuх сферох, у якuх diюmь су6'ехmu лрuроанuх монополiй, - ноцiонольнuмч комiсiямu ре2улювоння

прuроdнuх монаполiй у вiаповidнiй сферi обо opzoЧaMu вчханавчоi' влоач, що зdiйснююmь функцii mока2о

ре2улювання dо сmворення зозноченчх ьом]сjй-

Вjёловidно dо зопuсу N9 14g iнфармоцii звеdеноzо перелiну су6'€кmiв прuраанuх монопалiй,

розмiщеноzо но офiцiйному вебсоilmi Днmuмонопольноzо хомimеmу y{paiHu (http://www,amc,gov,ua) Bia

З1.11.2О2О р., всmоновленq що КВП вКромоrлорськчD воdаноналD включено dа звеdено2о перелiку

су6'€кmiв прuроdнuх монополiй на mepumapii' Данецькоi аблосmi па moBopЧii1 ёрупi ценmролiзоване

йтупник голови тендерного KoMiTeTy (заступник головного
.i"rnq 1 пбпiкпiнiчно'i поботи):

I Юськова г.I

Ы"ruр r"пд"рпоrо ком iTeTy ( еконопr i ст) ;z. Лисицька 0.I

Козлова М.А, ..u rепного KoMil е ty (головн l!й byxl rп l ер.)

.l, Толова Л.А. член тендерного KoMiTeTy (заступнпк головного оухгмтера);

). Литвинова Л,С. член тендерIlого KoMlтeтy (Оухга-lтер):

6. lleтpoвa А,ж, огп KпN{iтeTv (бчхгмтеD)

член тендерttого ком тету (еконоплiст).1. Дерюгiна А,о.



вааовiОвеdення можупь буmч liooo'i вuключно НВП <Крамоmорськчй_ воdаконал, у зв'язку з

;;;;"л;,r.. ^онхуренцll 
з mехнiчнuх прuчuн-
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iiar^o" dпя зосmасування пере2оворноi' процеdурч зонупiвлi вidловiаво

dО сm,4О ЗононУ yQpoi^u пПрО публjчнi закупiвлi, буdе:

|-лiц""ritrui i"rr.p ноцiон;льноi Kowicii, що зdjйсню€ аермовне ре2улювоння у сферах eчepzeпuцu mо

номунольнuх послуz| сmоном но 11,12,202О р, http://www-лerc,gav,L1o;

- ,;";";"r перелiк с;6'€smiв прuроdнuх монаполiа но офiцiйнаму веб coami Анrлчманолольно2а

номimеmу yKpolЛu сmоном но з1,11,202О р, http://www-omc,gav,uo;
'|'iir,rлiр'rув,rr.i"' 

,оrпоаорювоння, якi провоdяпь diяльнiсmь у сферох_еsер.еrлчкч mо комунальнuх

послуz, Оiяльнiспь якuх ре2улю€rпься ннРЁнп, споном но 11,I2,2o2o__p 
л^httр://www,пеrс,gаv,uо'- 

r^"Jrbo iia''riru noupoaH;x монополiй у сферох mеллопосmочоння,.ценmралjзовоно2о вааапосmочоння

.i ц,"r^ропЬо"о"оrо "оdовidвеdення, 
сmоном но Зо.11,2020 р, http://www.nerc.gov.uo.

у зв'язку з зазваченим вице, запропоноваво здiйскити закупiвлlо послуг з розподi,lу воjи

шляхоN{ застосування переговорноl npou"oypn закупiвлi на пiдстсвi 
,п,2 " 2 

aру:::л":т"_1:
й*",rу, ,aiaiyrri сmь' хслнкуреttцii з п]ехлliчlluх лричаttll, внаслiдок чого договlр про

закупiвлю може бути укладеяо лише з одним постачмьником, за вiдсутtlостi при цьому

мьтернативи.
заступник lолови тендерного koмiтcтy Юськова Г,L впнесла зазпачене вlllце питання

на гопосування, яке вiдбулося наступним чином:

locbKoBa l-,L
козлова М.А.
Толова л.А.
Литвинова Л,С, |Z?,t-

z22
ва А.Ж.

Й;с*,я прrйн".е бiльшiстrо голосiв

Ila голосування, яке вiдбулося наступнилt чппом:
yzz/|

.Щодо пrtтаяня 2|

Пiд час проведенця переговорiв було узгоджено кiнцеву цirtу та iHIцi уrtови договору,

розгjlяIlуто яЙанi Комувмьим виробнлчим пiдриемствоNl (КраN{аторськиLi волоканм)

локуNlенти та встаяовлено, чtо .у замовника вiдсутнi fliдставu для вiлNtови КВГl

(Краматорський водоканаJT) в участi у процедурl закупlвлl,

У.голжеuа кiнцева цiна договору складас З57 264,00 грrr,( триста п'ятдесят clll т|tсяч двlс,] l

;;;;;;;;;;;rrр" ,ривнi 00 коп.jз П.ЩВ, Гlогодясений за результа,га1\1и ерсговогis 1,1 згiдно

-r""po*"nu" 
' 
СiвЪрсько-Донецьким БУВРоМ лiMiTiB спо)оIваIIня очiкчsанпй обсяг

становить 18000 м3 .

Впаховчючll. що aдиним викuнавцепl, шо здiйснюе чеlrтралiзоване водопостачання до

Kovl 
"-i. ""Й- ""*о""р, 

И"оaо пiлпригчсrва "Micbкa лiкарня Nч2, КрамэlорськUi MicbK_ol'

рад; с КВП (Краматорський водоканм))j заступник го-!ови тендерного комl,гету

,]JпDопончвма ви Jначи tи перемох(цем псреговорноi процедури ,зlt) ttiллtо посл),

,Ё""-р-i.'й"".. 
""допостачан;я 

l(ВП <Краматорськиi,l водоканм) та прийняти рiшення

про 
"аviр у*лас] u 1 ним доl oBip лро зак) пiвлю,- 

Заступник голови тепдерного KoMiTeTy Юськова Г,L вLIIIесла зазнаItенс вllше пLtтаннл

Юськова Г,L
козлова М.А, iT?-Z
То-,1ова Л.А, 2Z2z:

var,z-

,Щерrогiна А.О.
Лисицька o,1.

JIиlвинова Л.с.
!ерюгirrа А.О,
Лисицька 0.I. ,rZ-'



.7
Петрова А.Ж. 7ГYt

Рiшенпя прийяяте бiльшiстю голосlв

Керуючись нормами п.2 ч. 2 другоi cTaTTi 40 Закову, секретар тендерного KoMiTeTy
винесла на ро]гляд lендерного KoMilely дpgýý]-!!qiдр]дДsд!!-!!!- i!-fдДд!]ддIQgфцЦ
час застосYванЕ, пеDеговорЕоi процедчDи, який пiсля затверджепня необхiдно обов'язково
оприлюднити в електроннiй системi закулiвель через авторизованi електроннi майданчики
лро lяl ov одного дня з дня прийня пя рiшення про напr ip укласти доl oBip,

Розглянувши проект повiдомлення про HaMip укласти договiр пiд час застосуваfiня
переговорноi процедури, заступяик голови тендерного KoMiTeTy запропонув&lа затвердити
наданий проекг повiдомлення про HaMip укласти lotoBip пiл час засlосуваllllя llереговорIIоi
процедури та доручити секретарю тендерного ком iTeTy забезпечити його опри-lюднення.

ЗаступЕик голови теЕдерцого KoMiTeTy Юськова Г,I. винесла зазпачене вицс питання
на голосування, яке вiдбулося наступним чияом:

Рiшення прийвяте бiльшiстю голосrв

ВиРIшиЛи:

l, ,Щля провелення закупiвлi тепловоi енергii за кодом ДК 021:2015 651]0000-7 :

(Розподiл води)(центрмiзоване водопостачання) застосувати переговорну процедуру
закупiвлi на пiдставi п.2 ч. 2 лругоi статri 40 Закояу: <вidсупlнiсmь Koчxypeчllii з пехнiчнlLy

2, Ви,}начити переvожцеv переlоворllо'.l процед)ри закупiвлi послlr з роrл.rлiл1 воли
КВП (Краматорський водокаЕм)) та прийпяти рiшеняя про HaNIip укласти з ниN! договiр,

j, Затвердиги наданий проекr ловiдомленн' про HaMip укласrи доrовiр пiл час
ri]сluс)вання переговорноi процедури la оприлюдниlи йоlо,

Засryпник голови теrrдерrrого KoMiтery :

Юськова Г.L, заступник головного лiкаря
З полiклiяiчЕоi роботи
Члепи тевдерцого KoMiTe.Iy :

М.А.Козлова, Iоловний бухгалтер

Л.А.Толова, заступник головного бухгалтера

Л,С.Литвинова, бухгалтер

Дерiгiна A.o,.eKoHoMicT

Петрова А.Ж.,бухгалтер
Секретар тендервого KoMiTeTy :

Лисицька 0.I.. eKoHoMicT

Юськова Г,l,
Коз,.Iова М.А.
Толова Л.А.
Литвинова Л.с.

illa А.о.
Лисицька o.1.

(ъ\ \
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