
1 ?-D/-/*/tr
ry-/8ма? ПОВIДОМЛЕННЯ

про HaMip укласти догов.lр

(пiд час застосування переговорноТ процедури)

Найменувапвя замовника:

Категорiя замовЕика:

Iлевтвфi*ацiйвпЙ rод замовЕЕка
€ДР:

Mic це знаход:же н ня зам овш ика :

Вид предмета закупiв,ri:

Узагальнепа назва предмета
закупlваi:

код за единим закупiведьцим
словником:

комунальне некомерцiйне пiдприе.мство "Micbka

лiкарня N92" КраматорськоТ MicbKoT ради

Юридична особа, яка забезпечу€ потреби держави

або територiальноТ громади

01990795

УкраIна, м, Краматорськ, 84306, Донецька обласгь,

вул. !нiпровська ,14 j,

Послуги

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

ценфалiзоване водопосгачання)

ДК 021 :2015 :651 10000-7: МпдИ щ4

1

Назва i
iпредмета 
:

закучiвлi

коди та цазви
виповiдних
r<rrасифiкаторiв
предмета закупiвпi i
частип предмета
закупiвлi (rroTiB| (за
наявностi|

ДК 021:2015: 65110000-7
- Розподiл води

кiлькiсть
ToBapiB або
обсяг
впконаЕня
робiт чи
надання
послуг

1в 000

MeTpiB

------|
мiсце поставки
ToBapiB або мiсце
виконання робiт

;:;н,""" i

1

:----i
УкраТна,

";;;; 

- -

поставкш
ToBapiB,
впкоIIаЕЕя
робiт чи
надапня
послуг

вiд 01 сiчня
Послги з

централiзова
ного
водопостачан
ня

Умови оплати договору (порялок здiйснення розрахувкiв):

]

l тип оплати
l
l

l

кубiчн

i

i

]

ихi Краматорськ,
84306, Донецька
область, вул.
flнiпровська,14

2022
до 31 грудня
2022

Перiол,
(лнiв)

;;,
дЕlв

;;;;i;
оIIАати,
(%)

подiя опис

}

!li:liiil



, Пiсляоплата Робочi 1007

1

.Ц,жереrrо фiвансування закупiв,ri:

Мlсцевий бюджет

Iнформашiя про учасника (учасникiв):

i

; НаЙменування постачальцика
i ToBapiB, викоЕавця робiт чи

Сума

пiдприсмства) 102 4в9,19 UAH
1

Еадавача послуг

]

I

:-,-.,,-..,,.,. ....,.-...---....,
a

l комундльнЕ вироБничЕ
: пtдприсмство

<КРАМАТОРСЬКИ Й ВОДОКАНАЛ >

Iдевтвфiкацiйвий код
)rчасЕIIка в еДР або

ресстрачiйний Еомер
облiковоi картки
платника податкiв або
серiя та rrомер
паспорта (лля

фiзичних осiб, якi
через cBoi реаiгiйнi
переконання
вiдмовляються вlд
прийвяття
реестрачiйвого номера
облiковоi r<ap:гr<tl

платЕIIка податкiв та
офiчiЙно повiдомидп

постачаАьIIика
ToBapiB, викоЕавця
робiт чи вадавача
посАуг

0552425 1

офiчiйноповlдомидда 
,

про це вiдповiдний
*Ьrrrроrr-ючий оргав i l

мають вiдмiтку у
паспортi)

мiсцезваходженця
та контактпi номери
те,rефопiв Jrчасника
(yT acrrиKiB), з якпм
(якими) проведеЕо
переговори

узгоджена
цiва
пропозичii
учасняка
процедури
закупiв.ri

}--
] вqЗt3, yKpafHa,

, Донецька обласrь,
l мiсго Краматорськ,
] вулиця

Вiвденна,6
]

, +ЗВ06264В9700

\_-

UAH з ПДВ

-*l

l oa*u,.lo* на оплату за фактично наданI пOслуги

iБ Jодопо.ruчанЙю в перlод з 19 числа по 20

i число поточного мiсяця. 3амовник здlисню0 
|

! onnrry протягоМ 7 (семи) робочиХ днiв з дня 
|

i оrрrrrrr, Актурахунку за умовами цьOг0 
1

, догOвору.
i

___ )



Умова застосуваЕЕя переговорвоi Ероцедури закупiвлi вiдповiдЕо до частцЕII лругоi cTaTTi

4О 3аконУ YKpairrи "Про пубпiчнi закупiвrri"

Вiдсутнiсть конкуренцiТ з технiчних причин

обrрУнтУвакнязастосУваЕняпереговорноiпроцедУризакУпiвлiзпосилаЕнямна
експертвi'Еорматпввi,техвiчвiтаiвшiдокУмеЕтЕ'щопiдтверджУютьпаяввiстьУмов
застосування переговорноi процедури закупiвлi 

гr,лл __,,пп,f ,,i n,ntlnrlortii,>Bid20.04.2000p.
Вidповidно dо часmчнч 

' 
сmаrппli 5 Закону YKpoi'Hu <Гlро npttpodHi Mottonoltii'> BiO 20,04,2000 р, N9 1682,

lll iз змiнамч mа dоповlrcннямч ре'улюеmьсrl hiяltbttictllb суб'скmiв ipupor),ru* моttопtlлiil у m(lкuх сферах, як

' 

i'r,) ^i 
o i i rr Bt a H e в о О о п о с m а ч а н н я m а ц е н m р а лt i з о в.о rt е в о d о в i d в е d е н н я,

I]iОповiОно do часmчнч 2 сmаmmi S itr"-ony Y^pai'Hu <Про прчроОпi !?.,::::!:" 
вid 20,04,2000 р, No 1682,1ll iз

змittамч ^о 
donorniiio,ru звеоенtlil niprnii су6'екmiв прuрgбуцу лонополiй веOеmься днпluмонопольlluм

комimеmом YKpai.Hu на пiОсmавi peecmpiB ,yOrrnn!!,.|!upoinu* моtюпоltiЙ у сферi эlсuпlлово-комунально?о

еоспоdарсmва, Lцо формуюmься нацIоlю"/tьноlо Ko.ъticicto," io ,,'9iлr;п,.i?.л:!:о,,i;:""1-1е pe.ytlloBaHrM у сферi

комунальlluх пос.пуZ,'о i iiru* сферах, у яtкчх 0iюmь су6'скmч пр'uроdнuх ,оп::о,:,'! - нацiоналыlLlмu комiсiя"ьtu

ре2улlованl," npupodiir мtонопiлi,й у iianori,,nil сферi обо op,arta^u ВuКОНаВЧОi' ВЛаОu' u4o ЗOiЙСtttОЮmЬ фУНКЦii'

mако2о рееулювання Оо сmвореlrня зQзLrаченuх комiсiй 
._ л.л^ л:

ВidповiOно dо запчсу N9 27 iнформацii'звеОеноzо перелiку суб'с.кmiв ,п,рuроОнuх 
моноrlолiй, 7lозлitценоzо на

офiцiilному вебсаilmi днmчмонопопоп,оlо комirпеmу V*pini (httр://www,аmс,gоч,uа) uit з0,1,1,2021 р"

всmановлеllо, Iцо КВП <Кролаmорськчil воdокаttа"п, вклlочеllо Ьо звеdеrюzо перелiку суб'екmiв npupodtlux

монополiй на плерчmорii- !,оttецькоt oбltacmi по tlloBaprtiй ерупi ценmраltiзоване воOопосmачаtlня mа

воOовiOвеOення. ,.._.л,.л;,y,,,. l,\, ^Dс.r11 Micii,, ulо зdiitсttюс 0ерэлсавне
lнформацiсю, u|o мiсmumься у JliцеttзiЙll()му ре€сrпрi LlацiоttаJIьноl *oI,i,'i', 

lirr,ii'"""|i":' 
^

ре2улЮваНняусферахенер2еmчкчIпаКомуllальtlцпоСлу2,наоср,iцir,помувебсаЙrпiНоtliоtlальноi'КомtСil'ш,о
зdiilснtос dержавне ре2уllюванllя у 

- 
сфераi ellepzemuKu mа Ko'yllaлbrtLlx Пос/l)lе (нкрЕкп)

(http://www.nerc.gov.ua), вспlановлчпо, 
"uцо КЬП' оКрамаmорськuй воdокоttал> Mcte лiцеttзiю на проваOэrcення

еоспоОарськоi. diяльносmi tюOаrtня noCtly2 з L|e rlпlра/liзоваrtоесl воdопосmачанttя mа tlеttпlралiзсlвQl{о2о

воdовidвеОення, сmаном на 0З,12,202 1 р, http://www,nerc,gou,Lla

Узв,язкузвuIцевчКлаdенuлпослу2чЗценmралiзованоzовоdопосmа.tанняmQценmра.лiзовоно2о
вооовidвеdення моэюуmь буmч tю,,aHi uuin,on,,o кВП *КрамаmОРСЬКuЙ ВОOОКаttОЛ> У ЗВ'Я3КУ З ВiOСУmНiСmЮ

конкуренцii'з mеХНiЧНuХ ПРuЧuН, ,*nn Ano апсmог']RоIl -цеdурч закупiвtti вiOповiOно 0о
п i0 mв ерd ac*nio* r|tаявносmi пid сm ав Оля засmосув al ttя пере2оворно I п ро

сm.40 Закону Украi'нч <Про публiчнi закупiвлi> буOе:

_ лiцензiilнчй реесmр нацiонольно,r *oriiii, u]o зdiйснtое 0ерэrcавне рееу,/lюванllя У Сферах енерzеmuкu lпа

комунальrlu" norny,, ,^o,io, на 0З,12,2021 р, httр://www,пеrс,gоч,uа i AttmuMoHol1o./Ib]Io,,c
- звеОеtlчil перелiк су6'екmiв npupod"i* мо,нопоltiЙ ,rо о{iцii,,ому веб-сайrrti дttmuмоноllо,/Iь]Iо2о колlmеmу

YKpai'Hu сmанол на З0,11,2021 р, httр://www,аmcgоч,uа,
- Рееспlр су6'екmiв еоспtоdарювання, якi iроваdяmь diяльнiсrпь у сферах енер7еmчкu п1(I колунальнuх

послу2,0iяльнiсmь iiur рчrупr€m'ься нкрЕкгl, ,,r,о,,о, на 0З.12.2021 р, htФlJw-wwЛеrС,gОv,uq,

Оксана Лисицька
уповноважена особа


