
ПОВIДОМЛЕННЯ
про HaMip укласти договiр

(пiд час застосуtsання переговорноi процедури)
UA-202 1-05- 1 4-00994В-с

t. Найменування замовника:

2. Код згiдно з СДРПОУ замовника:

З, Мtсцезнаходження замовника:

З'. Вид предмета закупiвлi:

кп "оздоровлЕння тА вIдпочинок,,
409092вв

49000, YKpaiHa, Щнiпропетровська обл.,,Щнiпро,
пр. .Щмитра Яворницького, буд. 64-в

Послуги

4. Конкретна назва
предмета закупiвлi

Послуги з
централiзованого
водовiдведення

5. Коди вiдповiдних
кпасифiкаторiв
предмета закупiвлi
(за наявностi)

6. Кiлькiсть
ToBapiB або
обсяг
виконання
робiт чи
надання
послуг

7, Мiсце поставки
ToBapiB або мiсце

, виконання робiт чи
i надання послуг

В. Строк
поставки
ToBapiB, 

'ВИКОНаННЯ 
|

робiт чи 
iНаДаННЯ 
i

l":_aJ": * j
вiд 01 сiчня
202| :

до 31 грудня :

202L

17100 м.куб

В'. Умови оплати договору (порядок здiйснення розрахункiв):

ДК 021:2015:
904з0000_0 -
Послуги з
вiдведення стiчних
вод

опис

49000, YKpaiHa,
Щнiпропетровська
область, м, [нiпро, вул.
Березанiвська,67

Подiя

l*- -*

, Надання
, послуг

l

)

i
i

I

]

I

i
i

Перiод,
(дttiв)Т'ип оп.llати

Розмiр
Тип днiв оплати,

(Yо)

Оплата послуг здiйснюеться не
пiзнiше 2в числа поточного
мiсяця. Пiдстава - пiдписаний
сторонами Акт прийому-передачi,
рахунOк на оплату.

В'. .Щжерело фiнансування закупiвлi;

Iнформацiя про учасника

9, Найменування
учасника (учасникiв) (для
юридичноi особи) або
прiзвище, iм'я, по
батьковi (для фiзичноi
особи), з яким (якими)
проведено переговори

2В Календарнi 100

опис Сума

1770в7.6 UAH

пiсляоплата

10. Код згiдно з
€ЩРПОУ/реестрацiйний номер
облiковоi картки платника
податкiв учасника (учасникiв), з
яким (якими) проведено
переговори

(учасникlв)

, 11. Мiсцезнаходження (для
i юридичноi особи) або мiсце
l проживання (для фiзичноi
, особи) учасника (учасникiв), з
i яким (якими) проведено
i переговори, телефон

12. Цiна
пролозицii

j

,,,",,.,,_,,,,l



1З. Умова застосування переговорноi процедури
Закону Украiни "Про публiчнi закупiвлi"

Вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних причин

закупiвлi вiдповiдно до частини другоi cTaTTi З5

14, ОбГрунтування застосування переговорноi процедури закупiвлi
Згiдно з частиною другою cTaTTi 5 Закону Украiни пПро природнi монополii> Аптимонопольний
KoMiTeT Украiни веде зведений перелiк суб'ектiв природних монополiй. Вiдповiдно до iнформацii на
саЙтi АМКУ (www.amc.gov.ua), Комунальне пiдприемство <[нiпроводоканал> .Щнiпровськоi MicbKoi
ради е суб'ектом природних монополiЙ у flнiпропетровськiй областi стосовн0 централiзованого
вОдОпОстачання та водовiдведення. Вiдповiдно до реестру суб'ектiв природних монополiй у сферах
теплопостачання та централiзованого водопостачання та водовiдведення, розмiщених на
офiuiйному сайтi НКРЕКП (станом на З0.04.2021) Комунальне пiдприемство uДнiпроводоканал>

Щнiпровськоi MicbKoi ради, значиться пiд номером 2. Керуючись пунктом 2 частини другоi cTaTTi 40
Закону Украiни uПро публiчнi закупiвлi>, а саме: вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних причин,
внаслiдок чого договiр пр0 закупiвлю може бути укладено лише з певним суб'ектом
ГОСпОдаРювання, у зв'язку з вiдсутнiстю конкуренцii з технiчних причин в наданнi послуг з
ЦенТ'РалiЗованого водовiдведення, якi можуть бути наданi лише КП <[нiпроводоканал>, вирiшено
пРОВести закупiвлю за переговорною процедурою (скорочена). Переговори з КП <.Щ,нiпроводоканал>
проведено.
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