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про прuйняmmя рiшення про засmосув(tння перееоворноi'проце9!рu закупiвлi послу2

з BioBedeHn, ,ii"uu* uba в";"д'i oii'iii{ gЬз,iоооо-Ь о Вiа""Оення сmiчнuх

в о О >) (п о слу,u, цТплр алi з о в att о z о в о О о Bi d в е d ення)

fiaTa 1B.01.Z022 року

ПОРЯДОК flЕННИЙ:

1. Прийняття рiшення про застосув,ання переговорtlоi

вiдведення стiчrtих вод,

Z, Прийняття рiшення про rraMip укласти договiр на

вод.

процедури закупiвлi послуг з

послуг з вiдведення стiчних

Щодо питання 1:

УповноваженаособаоксанаЛисицькаповiдомил?,-.ЩоlЗ.Ot,2О22рокУбУло
проведено переговори :,..,-т::нцiйним 

y"u,n"*o, Комунальним виробничим

пiдприсмсТВоМ<КраматорськиЙводокаНаЛ>ш\одозакУпiвлiпослУГзвiдведенНясТlнИх
вод на 2022piK . Пiд час переговорiв Ьуло 3'ясоВiНО, щЬ"rtвП <Краматорський водоканал)

маеможлижыt;:iТii:".жж,тзjЩЖd:'i#:tri:liy,,^:::xii>Bid20,04,2000рNo

1682_1lI iз змiнамч mq ооповненнямч p,,yno,io," u,:!:,,:,:i;:!,:;:;::;;r::::::Hux монополiil у mакuх

сферах, як ценmралi,,о,опl- воdопосmач^ання mа ценmралво,i;; :;;;;;;",b,"o'_it, Bi' 20,04,2000 р, No

,uu,_,,iui!,:ii:"i::i!1!!,"i"::;:;;r: 
::ýДl-,":;J;;!:;,'::;:i:уЁ3i";;';;;"iолiil 

веоеmься

Анmчмонопопопч.,i ;оitimеmом yKpai.Hu на niOcmaBi Prrrrii" сУ6'екm| ||:|::'u* 
монополiй у сферi

жчmлово-комунально2о еоспоOарсmва, Lцо формуюmь," "оцiо"iпьною 
комiсiею, що зОiйснюс dержавне

ре2улювання у сферi комунальнu- :"-:!i:;"-ii,iur 
r^ФrООr'}'' "*;;ЬЙ" 

СУ6'еКmu ПРuРОOНuХ МОНОПОЛlu'

- нацiоltальнчмч комiЪiямч prrynouoii" npupoditux ,o',ro'nb,n'i у вiiповiОнiil сферi або.ореанамu

вuконавчоi.влаdч, *.-riiiй;rro^o фуriЦii mq;ОzО Ре2!ЛЮВаННЯ 0О СmВОРеННЯ 3а3НаЧеНLlХ Ko'lclu

вidповidно io ,onury цо 27_,"b"ir"i,, ,чrьr.уо^r^о^""Ьйrr,^у iy6,cKmiB прuроOнuх монополlu,

розмitценоzо "о oi,uionoiy ura-roa^iiiruro"onon?|.?.r:;;;i;r;Y 
YKPai'Hu ЦttP'77www'amc'go-u'ua)

Bid з0,11,20zt р,, xrilonoutrr"o, uцо квп <крамаmорськ.uil-в'оdокаНал> "*no::.y,o 
dо звеdеноzо пе.релlКу

су6'скmiв npupoOnu*'-iiHononit no 
^ipu^opii 

,Щоrtецькоi' обласmi по mоварнiil ерупi ценmралiзоване

вооопосmачQння mа воОовiОвеОеННЯ, . 
нацiанальноi, KoMicii, u4o зdiilС.НЮ'0.'|::"У:,

";:;"""#:;#{'z:i,!:1;1,;ж!!:":i"::#?II::::V;:;;:*ii:ц!,;;р:il:#;ч,ff;;,*",

KoMicii., ,цо uo,urioi drржа"п, рrrупо-"о"rя'у сферах._rпrirr.ч"ч mа КОМУНQЛЬН'tХ ПОСЛУе (НКРЕКП)

(http://www,пerc.gov.ua.), ,r^onorn;ii,-'i"о' КВп' -По"r"|ой,о;;;;-"i' вооБко"ал, ма€ лiцензiю на

проваdженн" ,"i;;;;;;ro^ot^ai"noHocmi наdоння nornyr', uеНmРаЛiЗОВQНО.О 
ВОdОПОСmаЧаННЯ mа

;i;;;;;"""-:-,\";::|:":"|ж-rrl:irririf;::{-i*:,::*'Ё;:"::::'r'::;::;'",
воdовiОвеОення можуmь буmu. нао

в io су m н i сm ю ко Lt ку р е нцii' з m ехн iч н ux п р uч u н,

ПiОmверdженНямнаявносmiпidсmав.d::-::,:."сув1нНяпере2оворноi,процеОурчзокупiвлi
,,,",;;;;;i;{!:{i!", 

,::|,,:Y;H:;,";:';:::'::\i;i";;'::{!:;", 
оержавне ре2улювqння у сферах

eHep2emuKudx""r:!;,";;"#iж#::#i;;*:::::H::;:"^:T,#:;;ZiZ!!J;ii' ДНmuМОНОПОЛЬНОеО

*о,,^,:il"ч'*'Й:iiж'!:2;::;:::"::,*,!{::i:iii"П,i!"3,,"льнiсmь у сферох енер^еmuкu mа

комунальнч* nornyr, diяльнiсmь якuх p"yno,^i," НКРЕКп, ,^опй no 0з,12,2021 р,

http://www,nerc,gov,ua Бt,rrtA еяппопоновано здiйснити закупiвлю послуг з

ffi;ilъ.-.:Ь"'"xTi::i;i:,":};""'пpoцeдyp",u*yni"й"^"lt.-T::iп.2ч.
2 другоi cTaTTi 40 закону , чвiьсуmнiсmь конкурiiцir Ь 

^rrii""ux 
ПРuЧuН>>' ВНаСЛiДОК ЧОГО



договiр про закупiвлю може бути укладено лише з одним постачальником, за

вiдсутностi при цьому альтернативи,
уповноважена особа Лисицька o.I. винесла зазначене вище питання на розгляд

керiвництва та отримала згоду.

Щодо питання 2:

Пiд час проведення переговорiв було узгоджено кiнцеву цiну та iншi умови

договорУ та встановлеFIо, tt{o У замовника вiдсутнi пiдстави для вiдмови квп

,,Крu*u"орський водоканал> в участi у процедурi закупiвлi,

Узгоджена кiнцева цiна договору складас 250 344,00 грн,( двiстi п'ятдесят тисяч триста

сорок чотири гривнi 00 коп.) з П[В, у т,ч,: п пD /л-л лi., -лл__ лi
- за рахунок коштiв мiсцевого бrоджету L77 425,Lg грн. з П{В (сто сiмдесят ciM

тисяч чотириста двадцять п'ять гривень 19 коп, з П{В),
7Z9ТВ,8L грIr. з ПДВ (сiмдесят двi тисячi дев'ятсоТ

вiсiмнадцть гривень В1 коп. з П{В),
Погоджений за результатами переговорiв та згiдно затверджених CiBepcbKo-

[онецьким БУВРоМ лiмiтв споживання питноi води у 202Zp, становить 1в000:йз ,

враховуючи, що единим викоFIавцем, що здiйснюе централiзоване водовiдведення

до Комунального некомерцiйного пiдприсмства <MicbKa лiкарня Ns2) КраматорськоТ

MicbkoI ради с Квп <краматорський водоканал), уповноважена особа запропонувала

визначити переможцем переговорноi пр8цедури закупiвлi послуг централiзованого

водовiдведення квП <Краматорсiкий u'fдо*rпrrо .1u прийняти рiшення про HaMip

укласти з ним договiр про закупiвлю,
уповноважена особа Лисицька o.I. винесла зазначене вище питання на розгляд

керiвництва та отримала згоду.
Керуючись нормами п.2 ч, 2 другоi cTaTTi 40 Закону, уповноважена особа винесла

на розгляд керlвництва
uJ.io".yuuri" пЁр..оuор"оi проц"дl,р", який пiсля затвердження необY:,? 

т::,"111:::
оприлюднити u .ra*rро"пlй системi закупiвель через авторизованi електроннl

майданчики протягом одного дня з дня прийняття рiшення про HaMip укласти договiр,

Розглянувши проект повiдомлення про HaMip укласти договiр пiд час застосування

переговорноi пDоil.дур", керiвництво запропонувало затвердити наданий проект

повiдомлення про HaMip укласти договiр пiд .tac застосування переговорноi процедури

та доручити уповноваженiй особi забезпечити його оприлюднення.

уповноважена особа Лисицька 0.I. винесла зазначене вище питання на розгляд

керiвництва та отримала згоду.

ВИРIШЕНо:
1. {ля проведення закупiвлi послуг з вiдведення стiчних вод за кодом {К 021:2015 -

90з40000_0 : <вiдведення стiчних вод>(централiзоване водовiдведення) застосувати

переговорну процедуру закупiвлi на пiдставi п,Z ч. 2 другоi cTaTTi 40 Закону:

uBiOcymHicmb конкуренцii' з mехнiчнuх прuчuн>,

Z. Визначити перемоЖцем переговорноТ процедури закупiвлi КВП

водоканал> та прийняти рiшення про HaMip укласти з ним договiр.
3. Затвердити наданий проект повiдомлення про HaMip укласти

застосування переговорноi процедури та оприлюднити його,

<Краматорський

договiр пiд час

уповноважена особа 0ксана Лисицька

//


