Інформація щодо проведення закупівель
№п/
п

1.

Предмет закупівлі

15610000-7
продукцїя
борошномельнокруп'яної (крупи в
асортименті)

Очікувана
вартість

126 000,00

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Продукції борошномельно-круп'яної промисловості, код ДК 021:2015 – 15610000-7
(крупи в асортименті) - закуповується для повноцінного харчування хворих, що
перебувають в лікарні.
Розрахунки обсягу закупівлі здійснено у відповідності до норм харчування на одного
хворого в день для онкологічної лікарні, Порядку організації системи лікувального
харчування хворих у закладах охорони здоров’я затвердженого Наказом
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ від 29.10.2013 № 931.
Товар, що постачається повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника,
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, повинен бути
оформлений відповідно до вимог законодавства України.
Товар не повинен містити небезпечні для організму речовини, ГМО, тощо.
На кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва харчового
продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата
виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну
цінність. Товар повинен відповідати зазначеним стандартам. Упаковка товару повинна
відповідати зазначеним умовам.
Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 90 % від
загального терміну зберігання.
Постачальник разом з продукцією надає Замовнику накладну на товар та всю
супровідну документацію (сертифікат якості (відповідності) підприємства-виробника)

Відкриті
торги

згідно вимог діючого законодавства.
Доставка товару здійснюється за адресою Замовника за заявкою Замовника.
Ціна закупівлі визначена на підставі моніторингу цін розглянутих процедур
опублікованих на сайті «Prozorro» та середньоспоживчих цін по м.Києву.

2.

33110000-4
3 300 000,00
«Візуалізаційне
обладнання для
потреб медицини,
стоматології та
ветеринарної
медицини», , а
саме: система
ультразвукова
діагностична
експертного класу,
(НК 024:2019 40761
– Загальноприйнята
ультразвукова
система
візуалізації).

Закупівля «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології
та ветеринарної медицини», ДК 021:2015 - 33110000-4, а саме: система ультразвукова
діагностична експертного класу, (НК 024:2019 40761 – Загальноприйнята ультразвукова
система візуалізації) проводиться в зв’язку зі збільшенням кількості пацієнтів
онкологічного профілю , що потребують ультразвукових обстежень, особливо
обстеження молочної залози та органів малої миски .
Це пов’язано з:
•
запровадженням сучасних методів лікування онкологічних пацієнтів;
•
необхідністю проводити адекватний моніторинг безпеки терапії, профілактику
ускладнень та реабілітацію пацієнтів.
Це обладнання дозволить ефективно вирішувати вищезазначені питання, та, як
результат:
•
значно збільшити кількість та якість обстежень пацієнтів
•
зменшить ризики виникнення ускладнень, та , відповідно, суттєво підвищить
рівень безпеки пацієнта
•
виконанням умов договору з НСЗУ в умовах збільшення кількості обстежень
Відповідно, наразі є необхідність доукомплектувати відділення променевої діагностики
КНП «КМКОЦ» ультразвуковою діагностичною системою з відповідними
характеристиками (п. 2)
Закупівля здійснюється для доукомплектування відділення ультразвуковою
діагностичною системою експертного класу з відповідними характеристиками у
кількості 1 (один) апарат.
Це обладнання має відповідати всім вимогам до ультразвукової діагностичної системи
експертного класу
Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, повинен становити не менше 24
(двадцять чотири) місяців з моменту введення в експлуатацію(інсталяції). Товар
виробництва не раніше 2021 року, товар повинен бути новим та таким, що раніше не

Відкриті
торги

експлуатувався та не використовувався.
Згідно моніторингу актуальних цін на ринку та комерційних пропозицій .
Специфікація щодо рекомендованих марок ультразвукових сканерів надається.
3

В.о.директора

О.М.Клюсов

Заступника директора з економічних питань

О.М.Клименко

