
протокOл N9 10

щодо переговорiв
Час 11 - 00

Дата 1З.01.2022 року

ПРИСУТНI: *"

замовник: Комунальне некомерцiйне пiдприемство <Micbka лiкарня Naz>

KpaMaTopcbKoi MicbKoi ради ,

КЬд €ДРПОУ 01990795
уповноважена особа: оксана Лиснцъка

Учасник:КомУнальвевиробничепiдпри€мстВо<<Краматорськийводоканzш)).
код €дрпОУ 055242?Ь 

ь. В. а *kr, -ПlБ представника \-lts.,| ,,z, и, r ,-- ---,, -

здiйснення закупiвлi послуг з

централiзованого водопостачання,

СЛD.oЛИ:новажену 
особу оксану лисицьку, яка повiдомила, що ].1,01,2022 року

бУлоприЙняторiшення3пПро_СИТИдН?ПереГоВорИКомУнальневиробниче
пiдприемство<КраматорськиЙВодоканал>ЗМеТоюз'ясУванняМожлИвосТl
наДанНяпiдприемсТВоМпослУгзценТралiзованоговодовiдведенНя(Кодза
сдиним закупiвельним словником дкбzr,iо1I_3рпrо000_0 <послуги з вiдведення

стiчнихВод>)Таз,ясУванняМоЖлИВостiУчастiпiдприемстваВпереГоВорНlИ
процедУрiзакУпiвлi,атакожУзГоджеНняПиТаНЬмайбУтньогоДогоВорУПро
закупiвлю

0бгрунтування, ._____ \/.._a'rrr; {онополii> вiд
вiдповiдно дой"ни 1 cTaTTi 5 закону украiни ппро природнl }

20.04.2000р.Nq16В2-IIIiззмiнамиТадопоВНенНяМиреГУЛюетьсядiяльнiсть
cy6,eKTiB прrродr"*IvIъпопоriй у таких сферах, як централiзоване водопостачання

та централiзоване водовiдведення, ионополii> вiд
вiдповiдно до **""ни 2 cTaTTi 5 Закону Украiни оПро _"p:P"j::]

20.04.2000 р. No 1682-III iЗ змiнамИ та доповНеннямИ зведениЙ перелiк cyd'eKTiB

природни* *опопопiй ведеться дt-tтимонопольним KoMiTeToM Украiни на пiдставi

peccTpiB суб'сктiв природних монополiй у Ф9пi т:"j:,?::комунального
господарства, що формуються нацiон,*:11.,:о,мiсiею, що здiЙСнЮе ДеРЖаВНе

регулIовання у сферi комунальних послу" u 
" .l:_т:х 

сферах, у яких дiють су6'скти

прИродНИхмонополiЙ,_нацiональниМИкомiсiямирегУЛюВанНяприроДНИх
монополiй у вiдповiднiй сферi або органами виконавчоi влади, що здiйснюють

функцiI такого регулюва]]"i gч створення зазначених комiсiй,

Вiдповiдно дЬ ,rn"cy No 27 iн,формацii зведеного перелiку суб'ектiв приролних

монополiй, розмiщеного на оЕ,iцiйномч вебс9l1i днтимонопольного KoMlTeTy

Украirlи (http://Www.amc.gov "Ы 
;i; з0.11.2021 Р., встановлено, що квп

<краматорський водоканал) включено до зведеного перелiку суб'ектiв природних

монополiй на територii Щонецькоi областi по товарнiй групi централiзоване

""il"ffi;Х;Н: ;." HHЖ:Г}ni'i ц.пu i и н о му р eecTpi Н ацi о н аЛ ЬН ОТ КО М icii, ЩО

здiЙснюеДерЖаВнереГУЛIоВаННяУсферахеНергеТИкиТакоМУНаЛЬнихпослУг,На
офiцiйному вебсайтi Нацiонаrоrоi koMicii, що здiйснюе державне регулювання у

сферах енергетики та KoМynunon"" послуг (нкрЕкп) (hitp://www,nerc,gov,ua),



встановлено, що Квп <краматорський водоканал> мас лiцензiю на провадження

господарськоi дirlльностi надання послуг з цеrlтралiзованого водопостачання та

централiзованого водовiдведення, станом на ОЗ,LZ,ZQ21 р, http://www,nerc,gov,ua

у зв'язку з вищевикладеним послуги з централiзованого водопостачання та

централiзоваьIого водовiдведення можуть Ьу," наданi виключно КВП

<Краматорський водоканал) у зв'язку з вiдсутнiстю конкуренцiI з технiчних

ПРИЧИН' 
тав для застосуванFIя переговорноi процедури

Пiдтвердженням наявностl пlдс,

закупiвлi вiдповiдttо до ст,40 Закону,УКраiнИ uПрО публiчнi закупiвлi> буде:

- Лiцензiйний ресстр Нацiональноi'комiсii, що здiйснIос державне регулювання у

сферахеНерГеТикитакоМУНаЛЬНиХПослУг,стаНоМнаOЗ.L2'202Lр.
http : //www.пеrс. gov.u а

- зведенИй пе!елiК cy6'eKTiB природнИх монопОлiй на офiцiйному веб-саЙтi

днтимонопольного KoMiTeTy Украiни станом на 30,11,2021 р,

http://www.amc.gov.ua. ,ь у сферах-' 
'Реестр 

cy6'eKTiB господарювання, якi провадять дlяльнlст

е}Iергетики та комунальних послуг, дiяльнiсть яких регулю€ться HKPEKIT; станом

на 0З,L2,20 2 1 р. http ://www.пегс.gqч,ц.а,
на пiдставi зазначеного встановлено, що Комуrrальне виробниче пiдприемство

<краматорський водоканал> ма€ можливiсть надати "::,У: ' "":j::::""Hi.:,
-;;;;;;;,r;;" 

-;;;;*"рцiипоrу 
dliдприемству <MicbKa лiкарня Nsz)

,,л _лrr.rпiо по
KpaMaTopcbKoi MicbKoi Ради. При оффмленi лог9в]гнlх -вз.1r:з:, ti#:л'тl"j,y11
;й;;;;;'ilо"оjr'nyn*r, z "u.r"n" 

) .rrrri +0 3r*onУ Y*PuTn" ППРО ПУбПi"Пi
,лло-лоппцпТ

)

2022 роцi

також квп <краматорський водоканал> пiдтвердило, що мас можливiсть

прийняти участь в переговорнiй процедурi закупiвлi. 0чiкуваний обсяг

постаlIання послуг з централiзованого водопостачання згiдно лiмiтiв, надани3 для

затвердження Сiверсько-!,онецьким БувроМ становить 18000мЗ,

0тже, беручи до уваги необхiднiсть оформлення договiрних вiдносин Ha2022

piK та nop*" i^KoHy УкраТни <Про публiчнi закупiвлi> запропоновано погодити

@сTaHoBИTЬ].1,59гpнбeзП!B(згiднoпoсTaнoви
koMicii, що здiйсrrюс державне регулювання у сферах енергетики

Нацiональноi
i комунальних

наве денi нижче умови закупiвлi опоста(Iання
Код за €диним закупiвельним
словником {К 021:Z015 -
90з40000-0

1. Предмет закупiвлi Послуги з
вiдведення
стiчних вод

2, Очiкувана BapTicTb
закупiвлi

250 344,00 грн.(
сорок чотири гри

- За рахунс
L77 425,19 грIr.

чотириста двадц,
- За рахуноl

ПДВ (сiмдесят t
гп|jпАlJI- R'l кпп з

двiстi п'ятдесят тисяч триста
BHi 00 коп.) з ПflВ, у т.ч.:

з ПДВ (сто сiмдесят ciM тисяч
1ть п'ять гривень 19 коп. з ПflВ).
с власних коштiв 729\B,BL грн. з

tBi тисячi дев'ятсот вiсiмнадцть
плв).

1В 000 мЗ.з. n,-ri 
"rrr.lоr-, 

и й обся г за кчпiвл i (постачання)
сiчень - грудень 2022 року

4. Перiод постачання

послуг вiдТZ,|Z,2021р. Na 2В7В).

,/r



УповноважеНаособазапропонУВала"6Y:|::итаУзгодитиiншiпитання.
майбутнього договору про .u*vni*nro централrзо"uпо,ь 

постачання тепловоl

енергii. v резуло"u"i ър9ъ.о."""",iЁ;;;;;й оупо-,uпропоновано затвердити

, - ъ ж", нж: li х".:"# :I J*:'JJ;] :; :';. п и т а н н я н а р о з гл я д к ер i в н и цт В а т а

отримала згоду,

триста сорок чотири гривнi
обсяг стан о в ить -_1SлЧЧЧ3_:

:ffi"';::iiX']iro r*-lio,р" ( двiстi п,ятдесят тисяч

00 коп.) з П!,В, у T,t{,: L77 425,19 rрн, з П[В (сто сiмдесят

ig *on. з ПfiВ),

lj J X."ii]# l i.., ;; Ti;:i" .rj ;J,', "'n 
n'

року,
z, Затвердити умови майбутнього договору про закупiвлю' ,пiвлi квп

З.Bизначити..n.p.*o,,ц"*,""ffi-^.гIpoцeДypи3акy
<крам аторський водокан ал " jъ1ЁЩЩl,Ж "' 

i;; ; ;;;Ъ " n Р О Н а М i Р УКЛ аСТ И

ъ:Ж: ЁН ;, Т: ъ';ъ : 
jД:lJ; ?Zi о" з д i й с н ю в ат и с ь п р о т я г о м

9*%\
t ?эл.\

вiд замовника: \'?,fu%-/s: : l! 0ксана Лисицька

ffiýу

сiчня - грудня2022

В ,b.Я"n4nL<ea
Учасника:


