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ПОВIДОМЛЕННЯ
про HaMip укласги договiр

застосування переrоворноi процедури)(пiд час

Цаймевуваввя зайоввика:

Категорlя заиовнвка:

Комунальне некомерцiЙне пiдпри€мство "Мlська
лiкарня Ns2" KpaMaтopcbKoi Micbкoi ради

Юрйдична особа, яка забезпечу€ потреби держави
або територiальноТ громади

01990795

Мiсцезяаходження замовника:

ВЕд предмета захупlвлl:

Узагаrrьнена вазва предмета
закупiв1rl:

Код за едЕним закупiвельЕим

Назва Кодв та нsзвв
предмета вйповИЕих
закупiв,ti класпфiкаторiв

закупlвлl (лотiв| (за

IдеЕтвфiкацiйЕЕй ход
едР:

наяввостi)

yкpaiнa, м, Краматорськ,
вул. Днiпровська ,14

Товари

Розподiл води ((код ДК 021:2015 - 65110000-7),
централiзоване водопостачання)

ДК 021:2015:65110000-7: РсFшй ша

предметазакупiвлi i
частцв предмета

кiлькiстъ
ToBapiB або
обсяг
викокання
робiт чи
вадання
послуг

теплова дк 021:20l5: 65110000-7
енергiя -Розподiл води

1В 000 УкраТна,
MeтpiB кубiчвих Краматорськ,

84З06, Довецька
область, вул.
Днiпровська,14

Тип оплдтц

вiд 01 сiчня
2021
до З1 грудня
202l

1

Умови оп^ати договору (порядок здiйсвення розрахувкiв):

Г ..--.
подiя оцпс



посrавка
товару

водопостjчавня, зафiксованого в облiковiй

картцi абонента згiдно з виставленим

Учасн,lьоv Апомрахунком УUасни{ надас лп-
oaivнoK на оплап за фапично наданiпоспуги

no чодопоarаrчппю a п"рiод з l9 чиспа по 20

число поточного мiсяця, Замовник здiйсню€

оплату протягом 7 (семи) робочих днiв з дня

отримання Апурахунку за умOвами цьOго

догOвOру

Дж€рело фiнаЕсуванвя закупiвлi:

джередо фiнансуваввя закупiвлi

Власний бюджет (кошти Biд господарськоJ дiяльностi пiдпри€мства)

МiсцевиЙ бюджет

Iнформацiя про гiасннка (гrесrrикlв):

опI!с

2а9 о77,47 Uлн

lдептифiкацiйввй код
учаснIrка в еДР або
реестрапiйпяй номер
od^iкosoi карткя
пдатвика податкlв або
серiя та яомер

фiзIlчвйх осiб, яt i
через cBo'i релiгiЙЕi

вймов^яютъся вй
ЕрвйЕяття
реестрацйяого вомера
обаiковоi карткЕ

та жоятаRтнi вомерн
телефоцiв учасЕи,lа
lучасвявiв), з яким
(якямg} проведеяо процедуря

Наliменува!rяя постача^ьнпIrа
ToBapiB, ввкояавчя робiт чв
Еадавача послуг

КОIЧУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ
пIдпри€lчство
<КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ>

L

МiсцезЕаходжсЕqя

п^атяяrrа податхiв та
офiчiйво повЦомлав
дро це вйцовИняй
коятро^юlочвil оргав t
мають BИп{iтt<y у
паспортi)

товар,в, ввконавця
] робiт чп яадавача

.
з57 264,00U

вулиця
Вiвденна,6

+зВ0626489700
]

"r,n 
-.-."]

бв 1s6,5}1JAH

05524251
АН з ПДВ



Умова застосуваЕЕя ttереговорвоi процедурв з4купiв^i вйповiдно до частЕвд другоi c.гaтTi
40 Закояу УкраiЕц (Про публiчяi закупiвлi''
BiдcyTHicтb конкуренцГi з технiчних причин

обrрунтуванвя застосувавяя переговорвоi процедурв закупiвлi з посвланням Еа
eKcпePlEi, Boprrls.tEвBi, техЕiЧвi та lEщi доsум€втв, що ЕИтверджують ваявяiсть умовзастосуваяня переговорIrоi ttроцедурв закулiвлl

Обzрунmувоння. Вiаповiёно dо чосmчнч 7 сmоmmi 5 Зокану y{poi'Hu <Про прuроdнi манополii', вid 20,04 20О0
р. N9 1682 ll] ре2улю€mься diяльнiсmь суб'€нmiв прuроdнuх манополii у moKux сферох: ценmролiзоване

Заступник голови тендерного KoMiтeтy Юськова г.L

Вidловidно dо чоUпчнч 2 сmоmmi 5 Зокону y\po'i]u kПро прuроdнi монопалПr, вid 2О.О4.2О0О р, N9 1682-1ll
звеdенuй перелiк суб'€кпiв прuроdнuх'монополiй веdеrпься Анmuмонопольнuм комimепом yRpoi'Hu на пidсmовi
ре€сmрiв су6|€нпiв прчроdнчх монополiй у сферi жumлово-комунольноzо еоспоdарсmво, що формуюmься
ноцlанольною камiсi€ю, що заiЙсню€ dермовне реzулювоння у сферi камунольнuх послу2, о в iнlлuх сферох, у якuх
diюmь су6'€кmu прuроdн!х монополiL - ноцiонольнuмч хомiсiямч ре2улювонlчя прuроdнuх монаполiЙу BidпoBioHia
сферi або op|aHoMu вчцоновчо| влоdu, що зdiЙснююпЬ функцi|mоноzО ре2улювоння Оа сmварення зазначенuх

Biaлagia'o dо зопuсу N9 149 iнформоцi]- эвеёено?о перелiку су6'€кmiв прuроdнuх манаполiЙ. рСзмiщенаzо на
офiцiilному вебсоЙmi днmuмонопольно?о комimеmу УкроjДч (http://wwv.onc.gov.uo) Bio З1,11.202О р.,
всmоновлено| що КВП кКромоmорсьRчЙ воdоконол, бключево dо звеdеноео перелjку су6'еRmjв прuраdнuх
манопалiй но mерumорii Данецьноi облосmi по mаворнiй zрупi цевmролiзавоне воdопосmочоння mо

lнформоцi€ю, u|о мiсmuпься у Л iцензiйному реесm pi Ноцiонольноi koЙicii, u.tro зd iйсню€ dе pyloBHe рееул ювоння
у сферох енер'еmuкч mо комунольнuх послу21 но офiцiiному вебсоtmi Нацiонольноi KoMicii, що зdidсню€ dержовне
реzул ювоння у сфе рох енерёеmuкu mо комунальнuх послуz (НКРЕКП) (http://wvJw.nerc.gov, uo ), всmоновле на, що КВПkкромоmорськчй воdоконолD мо€ лiцензiю но провоdження ?аспоdорськоi'diяльносmi ноаоння послу2 з
ценmралiзовоноео воdопосmочоння mо ценmролiзовона2о воdовiавеdення, сmонам но 11-12.2а2а р.h l t р : // ww w. пе rс - gоv. uo

у зв'язну з вчщевuмоаенuм ласлуzч з ценmралiзовоноzо ваdопосmочоння mо ценmролiзовона2оваdавidвеdення можуmь буmч Hodo1i еuключно КВП lКрр7,1р7пбр16"ui ваооканал, у зв'язку з вiацmнiсmюьов\уреац;l' з mе^нlчнu^
пidmверdженням ноявносmi пidсmов оля зосlпосувоння пере?аворноi процеаурч зокупiвлi .ld"""la"" ё:р:;|;;Занану y|paj\u (Про публiчнi закупjвлi, бубе:- ЛiцензiЙнuЙ ре€сmр Нацiонольноi Ko,icji, що зёiйсню€ аержовне реzулювоння у сферах енерzеmuкч mакомунольнuх послуе, сmоном но 11,12.2о2О р- http://www.nerc-gov.ua;, звеаенчй перелiк суб'€кmiв лрuроdнuх монополiЙ но офiцiаному веб-сайmi Анmuмонопольноzо комimеmу yKpoi,uсmоном но З1.11.2о2о р. h$p://www,amc,gov.uo;, Ре€сmр су6'€кmiв zослоdарювоння, яхi ороваdяmь аiяльнiсmь у сферох e'epeemuxu mо комунольнuх послуе|аiяльнiсmь якUх ре2улю€mься нкрЕкп, сmоном ,о i1-Lz.zo)o р. http://www.nerc.gov.ua

ре€сmр су6'€kmiв прuроdнuх монополiй у сферох mеплопосmочоння, ценmралiзованоео воdопосmочання mо
ценmролiзовоноео ваdовidвеdення, сmаном но ЗО.11,2О2О р. http:lJww..n;r,qou.uo.


