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ПОВIДОМЛЕННЯ
про HaMip укласти договiр

(пiд часзастосування переговорнот процедури)

Наймевуве8вя зешоввяка:

Категорiя замовввкд:

lдеятвфiкацlйввй ход замовЕв!tа в
едР:

мiсцезваход)кевня заllоввпхд:

Вид предrrета закупiвлl:

Узагалънева вазва предмета
захупiвлi:

Код за единям захупlвеАьвв

кодя та Еазви
вйповiдннх
класцфiкаторiв
предметазакупiвлii
частцн предмета
захупiвлi (лотiв) (за
наявностi)

ДК 021:2015: 904З0000-0
Пос,\уги з вiдведеЕня

Комунальне некомерцlЙне пiдпри€мство "Мiська
лiкарня N92" KpaMaтopcbкoi MicbKoT ради

Юридична особа, яка забезпечу€ потреби держави
або територiальноi громади

01990795

Товари

Послуги з вiдведення сгiчних вод((код ДК 021:2015 -
904З0000-0), посJlуги з централiзованого
водовiдведення)

дк 021:2015:904з0000-0 <<послуги з вiдведення стiчних
вод>

кl^ькiстъ мiсце поставки
ToBapiB або ToBapiB або мiсце
обсяг викоtrанЕя робiт
внхоIlаняя чя вадаяяя
робiт чп послуг

послуг

Е*." -lназва

закупiв^i ToBapiB,
впаоЕавЕя
робiт чв

пос^уг

теплова
Евергiя

Гr. ооо
1,1eToiB кчбiчних

I

l

]vnpuTnu, вiд 01 сiчня
Краматорськ,

В4з06, Донецька
область, вул,
Днiпровська,14

2021

до З1 грудня
2о21

УмовЕ оп^ати доrэвору (порядок здlйснецвя розраr.ункiв}:

подiя опЕс Бrш опаата Перiод, Тяп ] Го"rtр, 
1t"","l """ 'i.Г1

l



Поставка
товару

-6йййiиiйснюс поточнi платежi за наданl , пiсляоплата 7 lBooo"' 1 'uu
, no-y,n," цпu до,овoром яа поточний рахунок l 1 ] L

iuaii,,"*a у cy"i Baprocri мiсячного об'ему 1 l

водопостачання, зафiксованого в облiковiй

каотцi абонента, згiдно 3 виставлевим

vч2сни'.ом Дпамрахунцом Учасцйх ч,цас Аг,
oarvнo{ на опгат} за фактично Fаданi пос]уrи

no jодопосrч*a""о u пaрlод з 19 числа п0 ZU

число поточноlо мiсяця, Замовник здLиснюс

оппату протягом 7 (семи) робочих днlв J дня

отримання Акrурахунку за умовами цьоl0

Джерело фlваясуваквя захупiвАi:

Джерело фlнансування закупiв^i
Сума

Власний бюджет (коu]ти вiд господарсько-l дiяльностi пiдпри€мсгва) з7 jч]ч1_-]
157 122,5з UAH 

1

дOговOру.

lчliсцевий

Iнформацtя про учасвнкд lучасвцкlв):

НайменуЕавl(япостача^ьвика lдевтдфiкацiйявй_код МlсцезlIаход,жеЕяя

.""",Ёъ"""""""" n.o* "" ::нfi;"Ё""..uj", IJJfiH}::HI:
вадавача Еосдуг :;;;;;j.t':;;;;--' ty*uc"""iui. " "*,,""

п^атЕвка податкiв або (я!rвмя) проведеяо
серlя та вомер персговори
паспорта (для
фiзячвях oci6, яЕi
через cBo'i ре^iгiйяi

вiдмов^яютъся ви
првйяяття
ре€страцiй ого яо,чt€ра
об^iково'i !€рткЕ
пдатвяка Еодаткiв та
офiцiйво повйомяАв

Т:194 1в4,00

процедуря

дро це вйповiдвий
ЕовтроАюючвй оргаЕ l

lмаютьвцмiтrуу iLпаспортll 
l

lпостачааьвяка l

]ToBapiB, вяхояавця 
l

l робtт чп вадавача

;";., l 84зlз, укра]на,
комунАльнЕ вироБничЕ l 055-,--_ ] .л,.л,,,,,_ лА__,к(.,lvlуплJlDпЕ oylrvo||,|rL l-,-- --- 

]Донечька обласгь,
пIдприемство
*БдмдторськиЙ Водокдндл" мiсго Краматорськ,, 1вулиця

Вiвденна,6

_]
UAH з ПДВ

]l _, __],1чч]uо9,^о _L



Умова застосуваЕяя переговорЕоi IIроцедурв захупiв^i вйповiдЕо до часткнв друго'i cтaTTi
4О Закову ].I.PaiIrIr "Про публiчнi закупiвлi"
В]дсутнiсть конкуренцiТ з технiчних причин

Обrрунтуваяня застосуваввя переповорвоi процедуря закупiвлl з посилаяням ка
el<cIIeP,гsi, EoPrua:rEbsi, fехдiчЕi та lEmi дохумеsтЕ, що Еlдтверд'<ують Еаявrriсть yrrloB

застосуваяЕя переговорвоi процедури закупiвr1l
Вiёповidно ёа чосmuнч 1сrпоmmi5 Зокону y4pol+u <Пра лрuроdlчiмонополii, вid 20.О4.2аОа р. N9 1682-1ll

ре?улю€mься diяльнiсmь суб'€хmiв прuроdнuх монополii у mокuх сферох: ценmролiэовоне воёапасmачоння mо

цен rгlралiзавоне воаовidвеdе ння ,

вiоловidноdочосrпuнч2сmоmmi5зоцонуУКраiнчКпропрuроdнiмонопалi|>вid2а,о4'2ааар,N916821llзвеdенuй
перелiн cy6'€Kmiт прuроОнuх монололi веdеmься днmuманопольнuм комirпеmом y|poi\u на лidсmовi ре€сmр]в

су6'€кmiв прuраанuх монололiй у сферi жumлова-камунольно2о 2аслоаорсmво, ulо-фармуюmься ноцiонольною

камiсi€ю, ulo зdiЙсню€ dержавне реzулювоння у сферi номунальнuх послу2l о в iHLuux сферох, у якчх diюmьсу6'€кmч

прuраанuхмонаполiй,_ноцiональнuмчкомiсiямчре2улювонlчяпрuроанuхмонополiйувidповiанiйсферiоба
oipeo"oMu вuконовчоi влоdu, що зdiйснююmь фунхцii mакоzо реzулювоння dа сmворення зозноченuл koMiciй-

Вiёповidно dо зопuсу N9 14g iнформацii звеdено?а перелiку су6'€хrrliв прuроdнuх монополiй, розмiu!еноzа но

афiцiйному вебсоЁmi днmuмонолольноzо хомimепу ylpoilu |http://www,omc,gov,uo) вid !1-11,2020 р,,

всmанавлена, шо КВП 4КромаmорськuЙ воdоноlчал, вцлючено ао звеаено2о перелiку cy5'e{miq прчроdнuх

монопалiй на mерumорii Донецько| аблосmi па moBop]id ?рупi ценmролilовоне воdопосmочоння mа

lнформоцiсю, що мiсmumься у Лiцензjаному ре€сmрi Ноцiонольноi koMicii, ща зdiйсню€ аерковне ре2улювоння у

сферох енерzеrпuнч mа камунольнuх послуa на офiцiЙному вебсоdmi Нацiонольноi KoVicii, u!а заiаснюс dермовне

ре2улювонняусферох енерzепuкu lло комунольнuх послуz (НкрЕкп) |hltp://|^l\^lw.ne rс.9ач.чо ), всmа новлено, що КВП

аКромоmорсьнuй воdовонол> ма€ лiцензiю но провоdження zоспаdорсьнаi аiяльноспi нааоння паслуz з

ценmролiзовоноzО воdопосmочоннЯ mа ценmралiзовонаеа воdовidвеdення, сmонам но 11,12,2020 р,

h t t р : //vJ w w. п е lc.g оч, u о
у зв'язкуз вuщевuнлоdенuм паслуеч з ценmролiзовано?о воdопосmачоння mо ценmролiзавоноео воdовiёвеdення

мажуmь буmч ноdонiвuRлючно КВП <Кромоrлорськчd воdаконол, у зв'язну з вiасуmнiсmю канкуренцii з mехнiчнчх

лidmвераженням нояонасmi пidсmов dля засmосувоння пере?аворноi лроцеdурч зонупiвлi вidповidно dо сm.40

лiцензiiнuй ре€сmр Нацiонольноi koЙicii, u.lо зdiilсню€ dермовне реzулювоння у сферох енерzеmчнч mо

намунальнOх ласлу21 но 11.12,2020 р, http : //www. пе rc.gov. uo;

буОе:

_ звеаенчi перелiк су6'€кmiв прuроанuх монололi но офiцiйному веб_соrпi днmuмонопольно2а комimепу yHpolHu

сmанам но з1.11.2о2О р. http://www.omc,gov.uo.

- Ре€сmр cy6'€Kmig 2оспоdорювоння, якi провоOяmь diяльнiсmь у сферах eЧepzemuqu mа камунольнчх паслу2,

diяльнiсmь ре2улю€mься нкрЕнп, сmонам но 11.12.2020 р. http://www-nerc,gov,uo

- Ре€сmр су6'€l<miв прuроонuх монополiЁ у сферох mеплопосmочання, ценmролiзовонаеа ваdапосmочоння mо

ценmролiзовано2о воаовiёвеаення, сmоном но З0.11.2О2О р, Ь!!рlzууу4з!Езру!g-

Заступник голови тендерного KoMiтery Юськова Г,L

/-Z


