
 

Інформація щодо проведення закупівель 
№п/п Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 45450000-6 

«Капітальний 

ремонт приміщень 

відділення 

променевої 

діагностики у 

відділенні 

променевої 

діагностики КНП 

"Київський міський 

клінічний 

онкологічний 

центр" м. Київ, вул. 

Верховинна,69» 

(додаткові роботи) 

203 330,40 Здійснення переговорної процедури закупівлі «Капітальний ремонт приміщень 

відділення променевої діагностики у відділенні променевої діагностики КНП 

"Київський міський клінічний онкологічний центр" за адресою: м. Київ, вул. 

Верховинна,69» проводиться  в зв’язку з необхідністю виконати додаткові роботи, 

розпочаті в попередньому році  (номер оголошення UA-2021-10-13-004184-c) 

договір № 378 від 16.11.2021 з ТОВ»БУДРЕМГАРАНТ»   які є одним 

технологічним процесом з попередньо проведеною процедурою закупівлі. 

 

Позитивний експертний звіт, наданий ДП «Жилком» №9-Е-22/В від 21 січня 2022 

року, реєстраційний номер ЕХ01:0997-6130-4921-8990. 

 

Стан приміщень має відповідати вимогам наказів Міністерства охорони здоров’я 

та вимогам, які пред’являються до приміщень, у яких встановлюються нові 

комп’ютерні томографи, з урахуванням вимог до радіаційної безпеки, санітарних 

норм і норм з охорони праці у тому числі. Всі матеріали, які будуть використані в 

ході виконання робіт, повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника 

та, при необхідності, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, 

встановленим до нього загальнообов’язковими, на території України, нормами і 

правилами. 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність 

застосування заходів із захисту довкілля. 

 

Ціна закупівлі визначена на підставі дефектного акту, експертного звіту та 

передбачена можливість зменшення суми за результатами технагляду. 

 

Переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і 

відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення 

переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або 

кількома учасниками процедури закупівлі згідно п.п.5 п.2 ст. 40 Закону і, якщо 

після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність у 

закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг, у того самого учасника. 

Переговорна 

процедура 



Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника 

здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо 

загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного 

договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера. 

Проведення робіт у того самого учасника визвано тим, що постачальник 

обладнання, згідно вимог виробника (Сіменс) вніс додаткові вимоги до 

приміщення, де буде встановлено новий комп’ютерний томограф. Додаткові 

роботи являються продовженням єдиного технологічного процесу по капітальному 

ремонту даних приміщень. 

2. 

 

 

 

90520000-8 

«Послуги у сфері 

поводження з 

радіоактивними, 

токсичними та 

небезпечними 

відходами»(перевез

ення та утилізація 

відходів медичного 

походження). 

 

 

 

1 392 000,00 

 

 

 

Згідно Закону України «Про відходи» необхідно проводити збирання та 

утилізацію небезпечних медичних відходів організаціям діяльність яких,  пов'язана  

із  запобіганням  або  зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, 

перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та 

видаленням,  

знешкодженням  та захороненням, а також з відверненням негативного  

впливу  відходів  на  навколишнє  природне  середовище та здоров'я  

людини на території України. 

 

В зв’язку з значним збільшенням оперативних втручань, виникла необхідність 

передавати в утилізацію 15 пакетів об’ємом 50 літрів щотижня. 

 

Переможець предмету закупівлі повинен надати спеціальні пакети в достатній 

кількості та контейнер для безпечного зберігання заповнених пакетів до моменту 

їх вивезення з території закладу. Згідно встановленого графіку переможець 

забирає пакети та надає акт виконаних робіт. 

 

Згідно  комерційної пропозиції наданої учасниками. 

 

 

 

Відкриті 

торги 

 

 

 

 

 

В.о.директора                                                                                                                                                                          О.М.Клюсов 

 

 

Заступника директора з економічних питань                                                                                                                       О.М.Клименко 


