
ПОВIДОМЛЕННЯ
про HaMip укласти договiр

(пiд час застосування переговорноi процедури)
UA-202 1 -05- 1 4-009906-с

Найменування замовника:

Категорiя замовIIика:

IдцеlrтифiкацiЙlrиЙ код замовIlика в
€ДР:

МiсцезrlаходжеIIня замовIIика:

Вид предмета закупiвлi:

Узаr,алыlеIIа IIазва предмета
закуIriв.тli:

код за €лиrlим закупiве-тrьним
СJIОВНИКОМ:

вiдповiлних
класифiкаторiв
IIредмета
закупiв.lri i .lacl,иlt робiт чи

кп "оздоровлЕння тА вIдпочинок,,

Юридична особа, яка забезпечус потреби держави
або територiальноi громади

409092вв

пр. Щмитра Яворницького, бул. 64-в, Щнiпро,
.Щнiпропетровська область, 49000, YKpaiHa

Послуги

11ос;rуги з централiзованого водопостачання

ДК 021:2015:651 10000-7: Розподiл води

Послуги з
централiзованого
водOпостачання

Надання
послуг

предмета
закупiвлi (лотiв)
(за наявrlостi)

ДК 021:2015:
. 65110000-7 -
Розподiл води

, Оплата послуг здiйснюеться не
пiзнiше 2в числа поточного
мiсяця. Пiдстава - пiдписаний

, сторонами Акт прийому-

ToBapiB або
обсяr-
викоЕаIlIIя

IIадаIIIIя
послуг

26В00 м.куб

ToBapiB або мiсце
викоIIання робiт .rи
IIаланIIя посJIYI,

"],-, *,"-,---,

Строк
поставки

: ToBapiB, 
i

ВИКОНаПЦЯ 
i

, робiт чи 
.

| надаЕIIя 
:послуг

до З1 грудня
2021

м. Днiпро,
j]rriгrропетровська
область, 49000,
YKpaitTa

Умови оIIлати IIоговору (порядок здiйснеrrrrя poзpaxyltKiB);

100

.Щжерело фiнаrrсуванlrя закупiвлi :

пiсляоплата Календарнi

:

]
i

Назва IIредмста
:rакупiвлi

IIодiя оrrис Тиrl оплати Перiол,
(дlriв)

Розмiр
оплати,
(%)



Щжерело фiнансування закупiвлi

i1,1iсцевий бtолжет

Irrфоррrацiя llpo учасIIика (учасшикiв):

оrrис Сума

400070.4 UAH

Найменування
IIостаtIалыIика
ToBapiB, виконавця
робiт чи IIадавача
цослуг

Комунальне
пiдприемство
<!,нiпроводоканал>

,Ц,нiпровськоi MicbKoi

ради

l Iдентифiкацiйний код
учасника в €ДР або

, реестрацiйrlий номер
облiковоi картки платIIика
податкiв або серiя та
номер паспорта (для
фiзичпих осiб, якi через
своi релil,iЙlri перекоIIанIIя
вiдмов-lrякlться вiд
rrрийвяr"гя реестрацiйrlого

, Iro}repa облiковоi картки
l платника rroдaTKiB та
офiцiЙпо tlовiдоми.тIи про
це вiдповiltllий
КОIIТРОЛIОЮIIИИ ОРГаII l

i маю,гь вitдмiтку у паспортi)
IIостачалыrика ToBapiB,

, виконавrця робiт .rи
IIадаваtIа послуг

i 0зз4lз05

МiсцезнаходжеIIня та
коrl,гактнi помери
телефоrriв учасIIика
(у.rасrlикiв), з яким
(якими) провеJlеIIо
IIереговори

i

, Узгоджеrlа
цillа
пропозицrr

: учасшика
процедури

, закупiвлi

:

400 070.40
UAH з ПЩВ

4910'l, УкраТна,
.Г{нiпропетровська
об;lас,гь, м. f{нiпро, Byll.
l'роiцька, бул. 21а

+ зв056744644в

Умова застосування переговорно[ процедури закупiвлi вiдповiдно до частиЕи другоi cTaTTi

40 Закону Украirlи "Про публiчнi закупiвлi"

Вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних причин

обfрунтування застосування переговорноi процедури закупiвлi з посилапням на
експертнi, нормативнi, технiчнi та iншi докумеIIти, що пiдтверджують наявнiсть умов
застосування переговорноi процедури закупiвлi
Згiдно з частиною другою cTaTTi 5 Закону Украiни "Про природнi монополii> Антимонопольний

KoMiTeT Украiни веде зведений перелiк суб'ектiв природних монополiй. Вiдповiдно до iнформацii На

сайтi дМКУ (www.amc.gov.ua), Комунальне пiдприемство <Щнiпроводоканал> .Щнiпровськоi MicbKoi

ради € суб'ектом прирOдних монополiй у,Щнiпропетровськiй областi стосовно централiзоВанОГО
tsодопостачання та водовiдведення. Вiдповiдно до ре€стру суб'ектiв природних монополiй у сферах

теппопостачання та централiзованого водопостачання та водовiдведення, розмiщених на

офiчiйному сайт,i LIКРЕКП (станом на 30.04.2021) Комунальне пiдприемство u,Ц,нiпроводоканал,

|{нiпровськоi MicbKoi ради, значиться пiд номером 2. Керуючись пунктом 2 частини другоi cTaTTi 40

Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>, а саме: вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних причин,

внаслiдок чого договiр про закупiвлю може бути укладено JIише з певним суб'ектОм

господарювання, у зв'язку з вiдсутнiстю конкуренцii з технiчних причин в наданнi ПОСЛУГ З

централiзованого водопостачання, якi можуть бути наданi тiльки певним суб'еКТОМ

господарювання, прийнято рiшення про проведення закупiвлi iз застосуванням переговОРнОi



пр0Ilслури (скорочсна), I Iереговори з KlI кJIнiпроводоканап> проведен0


