
ПОВIДОМЛЕННЯ
про HaMip укласти договiр

(лiд час застосування переговорвоТ процедури)

НайменуваtIвя замовнвка:

Категорlя замовнЕка:

IдеЕтgфisацiйЕtrй вод замовввха
едР:

Мiсцезняходження замовЕlикв;

, Вядпредметазакупiвлi:

Узагальнена назва предмета
закупiвлi:

Код9а ед!rнпм закупiвельним
cлoBtI}lxorrl:

Комунальне некомерцiЙне пiдпри€мство''lЧiська
лiкарня N92" КраматорськоТ мiськоi ради

Юридична особа, яка забезпечу€ потреби держави
або територiально"l громади

01990795

yкpaiнa, м. Краматорськ,
вул. Днiпровська,14

Товари

Днiпровська,14

В4З06, Донецька обласгь,

назва
предмета
закупiв.л,i

теплова
енергiя

кодDI та вазвtI
виповlдннх
t<ласttфiкаторiв
предметазакупiв^i i
частпц предмета
закупiвлi (лотiв} {за
наявностi)

ДК 021:2015: 09З20000-8

- Пара, гаряча водата
пов'язана продукцiя

Пара, rаряча вода та повЪзана продукцiя ((код ДК
021;2015 - 09З20000-8), теплова енергiя)

ДК 021i2015:09З2000О-В: Г'lара, гаряча вода та
пов'язана продукцiя

кi^ькiстъ мiсце поставки строк
ToBapiB або ToBaPiB або мiсце поставхи
обсяг внковаяrrя робiт 'гoвapiвtООСяг внковаяrrя робiт 'гoвapiв,
виконання чя наданllя вяковаяЕя
робiт чн послуг робiт чи
наданяя надання
послуг послуг

1600 yкpaiHa, вiд 01 сlчня1600 yкpaiHa, вiд 0гiгакалорiя Краматорськ, ] zozl
84З06, Донецька до З1 грудня
область, вул. 2О21

Умови оплати договору (порядок здiйсненвя розрахункiв):

подiя опис Т" -,""."Гr ;"'"* Г.*._] iT,|"""
'Розмiр

L11l



Розрахунки проводяться шляхом
оплати замовником наданих
Учасником aKriB-paxyHKiB на оплаry
товару та пiсля отримання Замовникiв
aKTiB-paxyнKiB, якi надаються
Учасником до 5 числа мiсяця
насryпного за розрахунковим.
Ро3рахунковим перiодом €

календарнйй мiсяць. Замовник
здiйсню€ розрахунок протягом 10
(десяти) робочих днiв з двя отриманвя
акry-рахунку за умовамй договору
шляхом перерахування грошових
1ошт;в на поточниЙ ра{уdок Учасн,lка.

l пiсляоплата to Робочi 100посrавка
товару

Джерело фlнавсуваrI!rя закупiвлi:

lвформацiя про учаснвка (учаскикiв):

вимовмютъся ви
прfiйняття
ре€страцiйного вомера
облiковоi карткя
пАатЕпха податхiв та
офiцiйЕо цовИомЕ^в
про це вйповИЕяй
коцтро^юючliй оргав i
мають BйMi..Ky у
паспортi)

ToBapiB, ввхояавця
робiт чIi Еадавача

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнlстю,крАlчАторськтЕплоЕнЕрго"

84З20, yкpajнa,

Донецька обласrь,
Micтo Краматорськ,
ВУЛИЦЯ ОЛЕКСИ
ТИХОГО будинок 8-Д

2 502 912,00
UAH з пдв

з465/f89



l/
/

обrруЕтуванвя застосуваняя переговоркоi процедури закупiвлl з поспланням на
eKcItep.гEi, BoPrrna.гBBEi, техвiчЕl та iвцti докумедтв, що !iдтверджують Еаявsiстъ умовзастосуванвя переговорцоi процедурl' закупlв^i
Вidпавidно dочосmuнч 7 сmопmi 5 ЗоконуУкраj.нч kПро прuроdнjмонополijr) оid 2О,О4-2оаО Nр 16a2-]ll
ре2улю€mься 0iяльнiсmь суб'€нmjв прчроdнuх монополiй у mокuх сферох: mровспорmчвоння mепловоl

Вidповidна dочоспчнч 2 сmаmmi5 Занону yHpoiju <Про прuроdнi монополii', Bio 20,а4.2оао N9 1682-1l!
звеdенчЙ перелiк cy6'eKmiB прuроdнuх монаполiй веаеmься днmuмонопольнuм комimеmом yKpoiHu но
пidсmовi реесmрiв су6'€Rmiв прuроОнuх монополii у сферi жumлово-камунольноzа 2оспаdорсmво, що
фармуюmься ноцiонольною KoMici€o u!о зdiйсню€ Оержовне рееулювоння у сферi номунольнuх паслуz1 о вjHшux сферох, у якuх diюmь су6'€кmч прuроdнuх монаполjL - ноцiонольнu;мч номlсlямч ре2улювонняпрчраdнчх монополiй у вiOповiёнiЙ сферiобо opzoHoMu вuконовчоi влоdu, u,lо зdiЙснююmь функчii-mоко2о
ре2улювоння dо сmворення зазноченuх комiсiй.
ТОВ (Кромоmорськmеплоенер?о, зоймое монопольне сmоновuще но puHKy mронсларmування mеплоооt. eHep2i| маziсmрольнчмu mа мiсцевuмч {розпаёiльчuмч) mепловuмч мережомч mо посmочоння mеплово1'
енерёil BciM ор2анiзоцiям, пiапрu€мсmвам, усmановом, зоклоdом по фiзччнuм асобам Данецькоi обласmi,
в mому ччслi м. Кромоrпорсьн, в межох розmоLчування влоснuх ноявнuх diючuх mепловuх мереж, якl
ноdонi йому в управлiння, повне zоспоdорське вidоння, норuсmувоння i концесiю mо заiйснюс реалiзоцiюmепл ово| е Hepei, Bi) павid н о dо ноявносmi прова dосmупу dо мережiз mехнiчнuх прччuн. BidпoBia*o dо
iнформоцii' звеёенаео перелiну су6'€кmiв прuроdнuх монопалiй, розмiu.lено?о но афjцiйнаму вебсойmi
Анmuмонапольноео комimеmу yHpoiHu (http://www-amc.gov,uo), всmоновлено, uloTaB
R Кромо парськ mеплое не рzо, внлючена dо звеdенаео пе релiку суб'€кm iB п рu роd н u х монопол iй но mе pumopij
донецьнаiоблосmi,вiёпоеidноdозопuсуN9182звеоеноzоперелiнусуб'€нmiвпрuраdнuхманаполiйвid
З1,1а-2а2а р. ТОВ <Кромоmорськmеплоенерzо, внесено dо вкозоноzо перелiку ла mоварнiй .pyni
mронспорmувоння mепловаj' eHep2ii' моziсmрольнuмч по мlсцевuмч (розпоdпьчuмu) mеплавuмч
ме режомч, http ://www,omc,gov. uo,
lнформоцi€ю, що мjсmumься у Лiцензiйному ре€сmрi Нацiонольноi- Hohicij, що зdiасню€ dержовне
ре,улювоння у сферох енерzеmчкч mо цомунольнuх паслу2, но офiцiйному вебсойmj Нацiональнаj. koMi.ij,
u1о зdidсню€ 0ержовне реzулювоння у сферо" 

"n"pr".unu 
.о no.yrono"u" norny, ft;;;;nl 

-

, (http://www,nerc,gav,ua), всmановлено, що ТОВ <КромаmарсьRmеллоенер2а, ма€ лlцензjю но правоdження2аспоdорсьно1 diяльнОсmi з лосmочоння mепловоi' eHep2i]' mо внесено ао Лiцензiаво?о ре€сmру Ноцiонольнаjv HoMjcii, u1o зdiйсню€ dерковне реzулювоння у сферох енер2еmuкч mо номунольнuх послуz| сmоном но
1 1 _ 12, 2О20 р_ htt p://www, пе rс, gov. ua
Зzidно ЗаRону Украlнu <Про прuроОнi монопалiЬ ТОВ kКрамоmорськmеплоенерzа, € суб'€кmом лрuроанuхмонополiй BiaпoBidHo Оо очdаноi. лiцензij у сферj mеплапосmочонн
У зв'язку з вчu|евчнлОdенuм ласmочання mелловоj. eHepeij може буmч ноdоно вukлючна ГОВккромоmорськmеплоенерzо, 

у зв'язку з вiёсуmнiсmю конкуренцi. з mехнiчнuх прччuн, пidmверdженнямнаявносmi пiOсmов dля зосmосування пере2оворно1' п роцеёу рч зокупiвлi вidповjdно dо сrп,4О ЗоконуУк poiЧ u k П ро публ iч н i зокупiвл i, буае:
- Ре €сmр су6'€к m iB 2оспоdо рювон ня, я Ki л ровоОяmь diял ьн icmb у сфе рох ен ер2еmuкч mо комунальнчхпослуz, diяльнiспь якuх ре2улю€mься НКРЕКП, сlпоном но 11,12.2О2О р. http':77w,,11,ц.urrr,nou,uo, Лiцензiйнuй ре€сmр Ноцiонольноi HoMicii, що зdiйсню€ ёержовне pеryn.oonn" у r6"ро""нер2еmчнч

Умова застосуваввя цереговорвоi процедуря закудlв^i вlд!овiдво до частЕвв друго]i c.raтlгi
4О ЗакоЕу Уt<раiви ''Про пуб^iчвl закупiвлi''
Вiдсутнiсть конкуренцiТ з технiчнйх причин

номунольнчх послуz, спанам но 17-12.2О2О р, http://www
, Ре€сmр су6'€кmiв прuроёнuх монополiй у сферох ffi, я, цен mрол j зово н oza ваdопосmочо н няm о це н m р ол i з о в о н о zo в odogi d в е d е н н я, с rrю н ом
- JBedeBui перр л, в су6'елmiв п рuроё"ч, .o"oпolit но
вомlmеmч yRpo|Hu сmочом но з1. ]о,2о2а р. ha;iftVlkl

Засryпник голови тендерного KoMiтeтy


