Інформація щодо проведення закупівель
№п/п
1.

Предмет закупівлі
90520000-8
«Послуги у сфері
поводження
радіоактивними
токсичними,
медичними та
небезпечними
відходами».

Очікувана
вартість
245 300,00

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015- 90520000-8 – «Послуги у сфері поводження
Відкриті
радіоактивними токсичними, медичними та небезпечними відходами».
торги
Номенклатуру сформовано відповідно до потреб у послугах у сфері поводження
радіоактивними токсичними, медичними та небезпечними відходами з метою виконання
ліцензійних умов КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР
(КМДА), зокрема, для забезпечення передання на захоронення радіоактивних відходів,
відпрацьованих калібровочним Джерел Іонізуючого Випромінювання та Ядерних
Матеріалів до кінця 2021 року.
Інформацію щодо обсягів передання на зберігання підготовлено згідно з визначеною
потребою, Замовлення № 6 – 20021 на партію радіоактивних відходів.
Для процедури закупівлі відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про публічні
закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-ІХ) необхідні наступні
документи:
цінову пропозицію складену за формою відповідно до Додатку 1;
підтвердження повноваження посадової особи або представника Учасника
процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції;
лист-згоду на обробку персональних даних усіх посадових осіб, що підписують
(завіряють) документи Пропозиції.;
довідку, складену Учасником у довільній формі, в якій зазначається інформація
стосовно того, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні
передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
довідку, складену у довільній формі, яка підтверджує наявність у Учасника
відповідного обладнання та матеріально-технічної бази та технологій для виконання
цього замовлення (в довідці вказується інформація про офісні та складські приміщення,
техніку та необхідне для виконання замовлення обладнання тощо);
довідку складену у довільній формі, яка підтверджує наявність в Учасника
працівника(-ів) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для
виконання цього замовлення (в довідці вказується прізвище, ім’я та по батькові
працівника, інформація про освіту, досвід роботи та посаду);
довідку, складену у довільній формі, щодо виконання аналогічного (-их)
договору (-ів) за предметом закупівлі разом з копіями таких договорів (не менше

одного) і документальним підтвердженням їх (його) виконання (копії актів, видаткових
накладних тощо або ж листи (відгуки, довідки) від замовників таких договорів щодо
належного виконання з боку Учасника зобов’язань за цими договорами). В довідці
обов’язково повинні бути зазначені назва предмету договору, рік виконання договору,
повна назва Замовника, його адреса та телефон.
копію установчих документів;
довідку складену у довільній формі, яка містить відомості про учасника:
а)
юридична та фізична адреси Учасника, телефон, факс, електронна адреса;
б) ідентифікаційний код Учасника (код ЄДРПОУ чи ідентифікаційний номер);
в)
керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів), а також
відомості щодо особи, уповноваженої представляти інтереси Учасника (зокрема й
підписання документів) в рамках даної процедури закупівлі (посада, прізвище, ім'я, по
батькові, телефон для контактів);
г)
форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма;
д) інформація про форму оподаткування Учасника – спрощена (платник єдиного
податку ) чи загальна (платник інших податків і зборів), згідно з Податковим кодексом
України, а також відомості щодо реєстрації Учасника платником податку на додану
вартість чи підстав щодо не реєстрації Учасника платником податку на додану вартість.
копію документа, виданого органом державної фіскальної (податкової) служби
про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість – у разі, якщо Учасник
є платником цього податку. Якщо Учасник не є платником ПДВ – подається сканована
довідка з органу державної фіскальної (податкової) служби, що свідчить про форму
оподаткування Учасника;
гарантійний лист від Учасника, складений у довільний формі (за підписом та
печаткою Учасника) у якому Учасник гарантує відсутність обставин, передбачених
пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону
(перерахувати всі обставини).
проект договору.
Термін придатності для планового використання предмету закупівлі повинен становити
не менше 80% від загального терміну придатності товару, визначеного виробником, або
не менше 24 місяців на момент поставки.
Проведено моніторинг середньої ринкової ціни, розгляд цінових пропозицій організацій,
що мають відповідні дозвільні документи. Очікуваною ціною передачі радіоактивних
відходів та ядерних матеріалів на захоронення стала ціна, вказана у ціновій пропозиції
наданої ДСП «Об’єднання «Радон»».

2.

45450000-6 ДК
1 127 326,25
021:2015 код
45450000-6 «Інші
завершальні
будівельні роботи»,
а саме: після
аварійний
капітальний ремонт
приміщень КНП
«КМКОЦ» м. Київ,
вул.
Верховинна,69»

на закупівлю відповідно до ДК 021:2015 код 45450000-6 « Інші завершальні будівельні
роботи», а саме: після аварійний капітальний ремонт приміщень КНП «КМКОЦ» м.
Київ, вул. Верховинна,69»

Переговор
на
процедура

дефектні акти та фактичні заміри на підставі яких в ході виконання яких буде
виготовлено проектно-кошторисну документацію з проходженням експертизи.
Всі матеріали, які будуть використані в ході виконання робіт, повинні мати необхідні
копії сертифікатів якості виробника та, при необхідності, висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи або інший подібний документ, що підтверджує
відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими, на
території України, нормами і правилами. Документи мають бути оформлені відповідно
до вимог законодавства України.
Ціна закупівлі визначена на підставі моніторингу по м.Києву та передбачає можливість
зменшення за результатами технагляду та виготовленого експертного звіту.
Внаслідок пориву труби в системі водопостачання відділення радіології на 4 поверсі,
було зруйновано опорядження приміщень на нижчих поверхах та у приміщеннях де
проводиться лікування хворих на двох апаратах променевої терапії. Аварія створила
небезпечну ситуацію при використанні дороговартісного складного електронного
обладнання і проведення лікувального процесу стало неможливим.
Тому для термінового усунення аварійного стану необхідно провести переговорну
процедуру з виконавцем відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922- УІІІ в редакції Закону
України від 19 вересня 2019 р. №114- ІХ - виникнення особливих економічних чи
соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних
ситуацій.

3.

38430000-8
Детектори та
аналізатори
(Автоматичний
імуноферментний
аналізатор; код НК
024:2019: 35706 –
Аналізатор

1 350 000,00

Процедура закупівлі код ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори
(Автоматичний імуноферментний аналізатор; код НК 024:2019: 35706 – Аналізатор
імуноферментного аналізу (ЕІА)
Закупівля здійснюється для забезпечення закладу високотехнологічним автоматичним
аналізатором з більш чутливим діапазоном вимірювання в імунологічній лабораторії
КНП КМКОЦ.
Обсяг закупівлі був визначений із розрахунку кількості амбулаторних та стаціонарних

Відкриті
торги

імуноферментного
аналізу (ЕІА)

хворих, які плануються на імуноферментні обстеження .
В зв'язку з виробничою необхідністю, а саме: значним розширенням спектру
лабораторних досліджень, які входять в пакет НСЗУ за напрямом МЕДИЧНА
ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ
(ПРОФІЛАКТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА
МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ), а також рекомендаціями атестаційної комісії, яка
працювала в березні 2021 року – є нагальна потреба в оснащені лабораторії
високотехнологічним автоматичним аналізатором з більш чутливим діапазоном
вимірювання та специфічністю, що дозволяє виявляти наднизькі концентрації
досліджуваних показників.
Крім того, згідно стандартів пацієнти мають проходити обстеження на виявлення
пухлинних маркерів до та після спеціального протипухлинного лікування для контролю
за якістю проведенного лікування. Окрім того, обстеження на пухлинні маркери
використовуються для раннього виявлення рецидивів та метастазів, а для цього кожні 36 місяців потрібно проходити необхідні обстеження.
Вказаним вимогам відповідає автоматизований імуноферментний аналізатор робот на 2
мікропланшета з програмним забезпеченням Personal Lab.
Прилад дає можливість виконувати якісні дослідження з широким спектром показників
( онкомаркери, різноманітні показники ендокринної системи, панелі інфекцій, в тому
числі вірусу SARS -19, маркери запалення, панелі вуглеводного обміну та інші).
Вартість закупівлі була визначена на підставі моніторингу цін проведених закупівель
аналогічного обладнання на сайті Прозорро

4.

33140000-3 медичні 814 060,00
матеріали
(Хірургічні скоби)

Обґрунтування доцільності закупівлі:
Процедура закупівлі «Медичні матеріали», згідно ДК 021:2015 код 33140000-3,а саме
Хірургічні скоби(33141122-1).
Номенклатуру медичних матеріалів сформовано на підставі потреб операційної
відділення торакальної хірургії згідно з договором НСЗУ по наданню пакетних послуг
онкохворим на рак органів грудної та черевної порожнини.
Наявність даного товару дозволяє скоротити тривалість хірургічного втручання,
розширити їх спектр та складність, скоротити терміни перебування післяопераційного
хворого на ліжку.

Відкриті
торги

Закупівля здійснюється з метою доукомплектування операційної торакального
відділення..
Обсяг закупівлі був визначений із розрахунку кількості амбулаторних та стаціонарних
хворих, які плануються на хірургічні втручання.
Для закупівлі медичних виробів, які дозволені для застосування на території України,
необхідними підтверджувальними документами якості є: за процедурою оцінки
відповідності виробів медичних виробів вимогам Технічних регламентів обов’язкове
надання копій Декларації про відповідність та/або Сертифікату відповідності з
додатками (якщо передбачені) та документів, які підтверджують якість виробу або за
процедурою державної реєстрації – копій Свідоцтва про державну реєстрацію та
документів, які підтверджують якість виробу; Інструкція з медичного застосування
державною мовою (якщо інструкція передбачена виробником) на кожний предмет
закупівлі.

5.

33160000-9
Устаткування для
операційних блоків

986 000,00

Проведено моніторинг середньої ринкової ціни, розгляд цінових пропозицій
дистриб’юторів ринку.
Процедура закупівлі «Устаткування для операційних блоків» згідно ДК 021:2015 код
33160000-9. Закупівля здійснюється для забезпечення закладу високотехнологічним
обладнанням та якісними апаратами.
Закупівля хірургічних зшиваючих апаратів (за списком у додатку) необхідно для
забезпечення адекватної та безперервної роботи операційної відділення торакальної
хірургії згідно з договором НСЗУ по наданню пакетних послуг онкохворим на рак
органів грудної та черевної порожнини. Наявність даного обладнання дозволяє
скоротити тривалість хірургічного втручання, розширити їх спектр та складність,
скоротити терміни перебування післяопераційного хворого на ліжку.
Номенклатуру сформовано на підставі потреб операційної відділення торакальної

Відкриті
торги

хірургії згідно з договором НСЗУ по наданню пакетних послуг онкохворим на рак
органів грудної та черевної порожнини.
Обґрунтування обсягів закупівлі:
Обсяг закупівлі був визначений із розрахунку кількості амбулаторних та
стаціонарних хворих, які плануються на хірургічні втручання.
У зв’язку з виробничою необхідністю, а саме значним розширенням спектру
хірургічних втручань, що входять в пакет НСЗУ за напрямком МЕДИЧНА ДОПОМОГА
ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ (ПРОФІЛАКТИКА,
СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ), а
також рекомендаціями атестаційної комісії, яка працювала в березні 2021 року – є
нагальна потреба в оснащенні операційних високотехнологічним обладнанням та
якісними зшиваючо-ріжучими апаратами, що дозволять прискорити час проведення
хірургічних втручань та зменшити післяопераційний відновлювальний період,
покращивши тим самим відновлення онкохворих пацієнтів. Для безперебійної роботи
ультразвукового генератора Gen11, що вже в операційній клініки, необхідні девайси,
такі як лапаросонічні рукоятки, для перетворення енергії в ультразвук; адаптери до
ультразвукових насадок та ножні приводи для зручності проведення операції хірургом.
Для закупівлі медичних виробів, які дозволені для застосування на території України,
необхідними підтверджувальними документами якості є: за процедурою оцінки
відповідності виробів медичних виробів вимогам Технічних регламентів обов’язкове
надання копій Декларації про відповідність та/або Сертифікату відповідності з
додатками (якщо передбачені) та документів, які підтверджують якість виробу або за
процедурою державної реєстрації – копій Свідоцтва про державну реєстрацію та
документів, які підтверджують якість виробу; Інструкція з медичного застосування
державною мовою (якщо інструкція передбачена виробником) на кожний предмет
закупівлі.
Проведено моніторинг середньої ринкової ціни, розгляд цінових пропозицій
дистриб’юторів ринку та на підставі моніторингу цін проведених закупівель
аналогічного обладнання на сайті Прозоро.
В.о.директора

О.М.Клюсов

Заступника директора з економічних питань

О.М.Клименко

