
,u 2r'-///b ч Dбй,/,о7

IIаЙмевування замовпика:

Категорiя замоввика:

Iлевтпфiкацiйввй код замовЕЕка в

едР:

м ic це зпаходхtенЕя замо ввпка :

Вид предмета закупiваi:

УзагальнеЕа пазва п редм ета
закупiваi:

код за €динпм закупiведьннм
с^оввиком:

Назва
предмета
закупiвлi

Коди та назви
вiдповiдпих
класифiкаторiв
предметазакупiвлii
частиЕ предмета
закупiвrri (aoTiB) (за

наявностi)

дк'ojiloii, ogi]oooo-B

- Пара, гаряча водата
пов'язана продукцiя

умови опдати договору (порялок

ПОВIДОМЛЕННЯ
про HaMip укласти догов.iр

(пiд час заJосуванп" n"pul-ouopHoT процедури)

Ко мун ал ьн е н е ком е р цi й н е .li4l р iл:ýво 
" M icbKa

nu.upn, ý92" КраматорськоТ Micbкol ради

Юридична особа, яка забезпечу€ потреби держави

або територiальноТ громади

01990795

УкраТна, м, Краматорськ, 84З06, Донецька обласгь,

вул. flнiпровська ,14

Товари

н i}Jff i,ffi"дъ Jз ы"э#"ъ: ънJ'тБ 
( ( коД ДК

ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та

пов'язана продукцiя

1 Kb"*i"r"
1 ToBapiB або
] обсяг
i викоЕанЕя
! робiт чиl р(rlrд r 1l.

l надання
1

l посауг
!,--..-
l s50
!

гiгакалорtя

мlсце поставки
ToBapiB або мiсце
виконанЕя робiт
чи шадашня
послуг

УкраТна,
Краматорськ,
В4306, Донецька
область, вул.

!нiпровська,14

Строк
поставки
ToBapiB,
вЕкоЕаЕЕя
робlт чи
наданпя
пос^уг

]

Теплова
енергiя

r;;;-

: вiд 01 сiчня
l 2072
l до 31 грудня
'.2022

1

1

l 1

здiйснення розрахупкiв):

,1^--

i опис Тип

1



*ч

Посгавка ; Розрахунки проводяться шл]хом 
1 

Пiс

,ouupy i оплати Замовн.ико* Il1ln"* l

i Учасником atciB-paxyHKiB на оплаry ,_ l
i

i ,o*upy та пiсля отримання Замовникtв 
l

i актiв-рахункiв,_якj 1зli:::: 1

Учu.*"*оr до 5 числа мiсяця i

наступного за розрахунковим, i
:' хунковим перiодом еi Розра;

i календарний мiсяць, Замовник

i ;Й;ffi розрахунок протягом 10,

i i (десяти) робочих днiв з дня отримання

i u*rv-puiy,Ky за умовами договору

, rn,"ott4 перерахув3"у^lр:у,о,,_::_,","

1

i

1

l

1

1

l

Ji i шляхом перерахування грошових

i i *oriiu на поточний рахунок Учасника,
: " , "_*__ *- l _"-- -.- " -*- -

Джередо фiнансувапня закупiвлi:

l Д*"р"оо фiваrrсуванtlя закrп,iв_li * _ *{
r-* - - **-;-:_;;- ;;,..rnoT дiяльностi пiдприемства) i

Iнформапiя про учасЕика (учасникiв):

ToBapiB, виковавця робiт чи
Еадавача посАуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
;КЪДМДТОРСЬКТЕПЛОЕН ЕРГО"

;;"r"фi*"*iU""U """ i *"Ь-"*о*еЕЕя 
1

ччасЕЕка в еДР або r то, KoIITaKT"i ":y"_1_1 :

р""i.р."iйпий вомер r те,rефопi: y","i:r
обдiковоi картки i (y*u"o"*iB), з яким 

r

п^aт.rrllrra податкiв або | t"*,пми) проведепО

серiя та IIомер i переговОРВ

паспорта (ддя 
1

, *"р". cBoi релiгiйнi i

i перекоЕаIIня

i вiдмовдяються вИ 
i

Донецька обласгь,
MicTo Краматорськ,
ВУЛИЦЯ ОЛЕКСИ
ТИХОГО будинок В-Д

+ЗВ0501706324

Узгоджепа
цirrа
пропозиuii
)rtracIIIIlra
процедурЕ
закупiваi

1

1

мають вИмlтку у
паспортi)
ПОСТаЧа/1ЬНИКа i

ToBapiB, викоЕавця i

робiт чп Еадавача 
i

2 в69 045,в0
; UAH з ПДВ

Ii Робочi 1 100

: rзg ZSS,B0 UAH

z 72g 250,00 UAH 
1



Умова застосуваЕЕя trереГоворвоi.ПрочедурЕ..заrупiвrri 
вiдповiДво дО частЕвВ лругоi cTaTTi

4о 3акову VKparH-и-''n" пубiiчнi закупiвrri

Вiдсднiсть конкуренцiТ з технiчних причин

обrрунтуваЕtlя застосуваЕня переговорноi цроrrедtри закупiвлi з посимtIням IIа

евспертвi, "onon.-Ji""i, 
."*"i*"i та iвцri доку*"rr", Й ПiДТВеРДЖУЮТЬ ВаЯВВiСТЬ УМОВ

застосува*"" rr"р""оворноi 1I:цедуеи 
закупiвлi ", Bid 20.о4.2о0о р, Ne

Вidповidно оо uor^|,"u ' 
,iorri S Зо'кону'Украi'нч кПро прuроdнi монополllD

,682-tlt iз змiномч mо ооповненнямI)";;:r;;|;::2,r,r.u'"по"''mь 
суб'екmiв прuроdнuх МоНополlu у

mокчх сферох, як mронспорmування mепловоi'енеРеll, ", sid 2о,о4.2о0о р. Ne

,,:::::i:i: 
,:;::;iiii"_:::jj::i:::;'::;;::;":iy::,:' 

:;:;:;::, монопол й веоеmься

днmuмонопольнчlч,| комimеmом yKpai.Hu но пidсmовi purrr'p"io"r'uo)'''i" npupodHux монополiй у сферi

жчmлово-комуНольНоеоzоспоОорсmво,щоформУЮmьсяноцiональноюкомiсiею,шозdiйснюе
dержавнере2улЮваННяУсферiкоМУНольНuхпослуе,qвiнLлuхсферах,уякuхdiюmьсу6,екmu
прчроdнчХ монополiй, - ноцiональнuмч комiсiямч рееулювання прuроdнuх монополiй у вidповidнiit

сферi обо оrrо"о7'ч-uuконавчоi. unoau",'-^'ri rU'Or"oorb функцii' mокоzо ре?улювоння 0о сmворення

чZr"оur"u"комiсiй, .у-.л^ lлацлПоЛЬНе сmоновulце на рuнку mронспорmувqннЯ

;:!";::Y::;:i:"#:i:;",::::?;:"::"',':;:::::"i;"i:":,H,';:;::#:,,,:,",::J:i"

посmачоння mепловоi. eHepzii. "r'r"'Jрri,'пЬоцi", 
,^.пidпрuемсmвом, усmановом, зоклаdом mо

фiзuчнчм особом !,онецькоi'обЛаСmi, 
Jirori""'ni М'l<РаМОmОРСЬК' В МеЖОХ РОЗmаLuУВОННЯ 

ВЛОСНuХ

ноявнlJхdiючuх mепловuх мереж, якi HodoHi itoMy в упровлiння, п_оU"U.,Zоспоdорське вiOqння'

корuсmувоння i концесiю mо зdiйснюе реолiзоцiю ,rnnJu*-unepeii'BidпoBidHo 
do Нqявносmi Прово

,;-ii*\:":":";,r;:;"; i:;:i";"r,,_,ч:d?"о,о^ ,";:,;#",:"::::'" ":ж::,,:rмонополiit,

розмitценоzоНоофiцiйномувебсоilmiднmчмонопольНоzокомimеmуУкраiнч
(https://amcu,gou,.uo7nopryomi/konKurunriyo/orhiv-zveden'olo-p,""tiKu_prirodnih-monopolij) 

Bld

зо,1_12о21 р, всmонов","|, ::^:э, 
-::",:;i:;";;"i::"_";"ж;;i u::"":Z""Z|i"io"o"i|#,

суб'екmiв прuроdнuх монополiй 
^,::"^::::)ii"rг , м'сц..uuмч (розпооiльчuмч) mепловuмu

mронспорmу"о""" mепловоi eHepzii моziсmрольнuмu

мережомu. а:..л.,лilluалп,, пр.сmрi l 
"' u,lо зdiitснюе dержовне

l!,,#"Z"ii; r:ry;:"::;:",:!i,::::;i:;:::' 
:Z::;,:":::;,,::;::;,,,i"-iy":;;{;H.""'

комiсii.'u,t,озdiЙснюеdержовнерееУлюванняусферохенерzеmчкчmокомуНольНuхпослуе(НКРЕКп)
(httр://www'пеrс.gоч.uоl,ч,ло,о"пено,шоТоВкКрамоmорськmеплоеНер\оDмоелiцензiюна
провоdженп, ,оJпоdорськоi.diяльносmi 

з посmочонн" ,"nnouoi'eHepeii' mа внесено dо Лiцензiаноzо

ре€сmруНоцiонольноi.комiсil.,шоэdiйснюсdержовнереzулюваННяУсферохеНер)еmuкumо
i;"xi':i:;xi!i::i;;:':;:ii;?'#!;!Jiry;{:;;,i^ikZi,"r^eплoe*epeo>lесуб'екmом

прчроdнчх монополiй у сферах mеплопосmочонНЯ 'r'iror' 
no ЗО.17'2О21 Р' ВidПОВidНО dО ЗОПuСУ Ne

89 (https://www.nerc.gov.uo/reyesrr' "nrrUotreyestri-sublyektiv-prirodnih-monopolij-nkrekp)
товарuсmво з обмеж""ою вidповidольнiсmю <кр;моmорськmеплоенерzоD 

керуеmься у cBolu

diяльносmi HopMaMu Зокону YKpoi.Hu <Про mепло,поr..^о,uопня>l N9 26з3 - lV iз змiномu mо

dоповненнямч, закону yKpai.Hu о,про жumлочо-*Оrr-''-О|ПО'"'i 
ПО'ПУ,,u> Bid О9'11'2О17 Ne 2789-Vlll iЗ

змiномч mо dоповненнямLl, ""r;;;;';; 
r*::,л::,,;iiпi,,i," чr||?,:лi:!,ро заmверdження провuл

ноdоння послу2ч , "?,-|::i:;"",i;;;i!;з',j;":,i',;;:{:!;;:::,::зi:":::,:::::,":"::т:::":
посmочоння mепловоi eHepzi|> Bid 21,08,2_?":: 

,,:,":::,,:: ;;;,;,;;; 
"ослуzч 

з посmочоння еорячоi Bodu

^,:::;:y:i:iiii-:ж:;::::::;7::::::i:::|::iii:>Bd11.12'2О79Ns11'82з
змiномчmаdоповнеННяМll'якiвсmанов".::,:"правовi,економiчнiiореонiзоцiЙнiпрuнцuпu
diяльносmi в сферi поёmачання mепловоi'"'о'"-^л^i' 

pHpozii' mо посmачоННя zоряЧоi' Bodu Можуmь

,r;:,:::;"';ii::::*"Z;+,y,:;;:":,"";,::::::,::;:::' r",":::;":"!#,,-i;," iоп,*ур,"цir ,

mрчнiчнчх прuчuн,



пidmверdженням наявносmi пidсmав dля зосmосувоння пере?оворноi процеdурu зокупiвлi вidповidно

dо сm.40 Зокону YKpo|Hu кПро публiчнi закупiвлi> буOе:

- Лiцензiitнuа р"rrл| Нацiонольноi.комiс:iii, шо зdiйснюе dержовне рееулювоння у 
'ферах 

енер.еmuкu

moKoMyHoлo"u*no,n,-,,,cmoHoMHo01.11.2021p.http://www.nerc.gov'ua
-Реесmрсу6,екmiвпрчроdнuх..'монополi(tусферохmеплопосmочаННя,ценmролiзовсlНоzо
воdопосmочоння mа " ценmралiзо"оно,о воdовidвеdення, сmоном на зо,11,2027 р,

(https://www.nerc.golv.'uo/reyestri-nkrekp/reyestri-subyektiv-prirodnih-monopolij-nkrekp).
_ звеdенuй перелiк су6,екmiв прчроd"ч"- 'orononia 

но офiцiitному веб-саitmi днmuмонопольноео

комimеmу YKpoi.Hu 
'сmоном 

"о зо.li...zоzl р. 
'n.ro, 

nru.oou,uq i^oruami 
' nkuruncivo' ,hiv-

zy е de! оq о-ое rе t iku- рri rod п i h-m о п о ool i i l

уповноважена особа
И 

оксаНаЛИСИЦЬКа

л

I


