Інформація щодо проведення закупівель
№п/п
1.

Предмет закупівлі
72260000-5
«Послуги,
пов’язані з
програмним
забезпеченням»

Очікувана
вартість
438 000,00

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Закупівля «Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням» (ДК 021:2015, код
72260000-5), а саме послуги пов’язані з програмним забезпеченням включають в себе:
інсталяцію, оновлень версій, додатків, доповнень та/або розширень функціоналу,
виправлення помилок та усунення збоїв в роботі, надання права на отримання таких
оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу (Підтримка) на
визначену кількість користувачів :
DICOM-PACS-Сервер мамології, DICOM-PACS-Сервер для Selenia Dimensions SDMSYS-6000-3D та ПЗ ( програмне забезпечення), ядро керування DICOM-PACSСерверами у відділенні променевої діагностики КНП «КМКОЦ».
Дана закупівля забезпечить необхідним ПП ( програмним продуктом), ядро керування
DICOM-PACS-Серверами у відділенні променевої діагностики КНП «КМКОЦ».
Для створення розширеної ( в складі вищевказаних DICOM-PACS-Серверів )
радіологічної мережі (RIS) з можливістю зовнішнього доступу.
Використання захищених протоколів передачі даних локальним медичним
інформаційним системам (HIS/MIS) в стандарті DICOM-3.0
Застосування ресурсів серверів під керуванням ядра програмного продукту для
резервування даних з інших PACS масивів, таких як мамологія томосинтезу, 3D
реконструкція томосинтезу на Selenia Dimensions SDM-SYS-6000-3D, СТ ( компютерна
томографія), рентгеноскопія та інші модальності, що відповідають стандарту DICOM3.0
Таким чином створюється апаратний резерв для забезпечення можливості розширення
підключення нового обладнання з цифровою візуалізацією, отриманих рентгенівських
зображень та доступ на вище вказаних DICOM-PACS-Серверних масивах не менше 6
календарних місяців відповідно об’єму дискового ресурсу.
Створення ( в складі вище вказаних DICOM-PACS-Серверів ) радіологічної мережі (RIS)
з можливістю зовнішнього доступу у відділенні променевої діагностики КНП
«КМКОЦ» та відповідним ПП ( програмним продуктом, ядром) надає широкі
можливості і гарантії по збереженню захищеної інформативної цифрової бази пацієнтів
в стандарті DICOM-3. Програмно-апаратний комплекс рентгенологічної інформаційної
системи з елементами кластерного типу, враховуючи безперервне мережеве зьєднання
між DICOM-PACS-Серверами застосовується в локальній МІС (медицинській
інформаційній системі) лікувально-діагностичного закладу, а також МІС району та
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міста.
Товар повинен поставлятися уповноваженим співробітником Продавця. Якість товару
повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. Продавець гарантує
належну якість товару, що надаються на умовах Договору.
Згідно об’єму необхідного товару. Та цінової пропозиції.
2.

33160000-9
«Устаткування для
операційних
блоків»

622 200,00

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 абдомінальної
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 абдомінальної
хірургії згідно з договором НСЗУ по наданню пакетних послуг онкохворим на рак
органів грудної та черевної порожнини.
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
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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.

3.

30230000-0
«Комп’ютерне
обладнання»

2 323 768,00

Проведено моніторинг середньої ринкової ціни, розгляд цінових пропозицій
дистриб’юторів ринку та на підставі моніторингу цін проведених закупівель
аналогічного обладнання на сайті Прозоро.
Робочі станції (автоматизовані робочі місця) є важливим компонентом інформатизації
Відкриті
КНП «КМКОЦ». Потрібні для забезпечення можливості роботи з медичною
торги
інформаційною системою, ведення звітності до центрального компоненту національної
служби здоров’я України (E-Health). Будуть використані для встановлення в
ординаторські клінічних відділень КНП «КМКОЦ» (на даний час в ординаторських на
3-5 лікарів встановлено лише по 1 робочій станції яка відповідає технічним вимогам для
роботи з МІС). Закупівля підвищить ефективність роботи лікарів в медичній
інформаційній системі, за рахунок скорочення часу на ведення медичної документації та
автоматизованої відправки звітності, що, в свою чергу, підвищить якість та швидкість
надання медичної допомоги. Для можливості ведення віддаленої роботи на території
Центру потрібо закупити 2 ноутбуки для інженерів з комп’ютерних систем відділу
технічного обслуговування та відділу забезпечення документообігу. Для друку
направлень та іншої робочої документації – БФП та принтери. Для проведення онлайннарад – вебкамери та інші супутні пристрої та обладнання. Диски CD-R, DVD-R для
запису рентгенологічних досліджень пацієнтів.
Відповідно до кількості відділень КМКОЦ та кількості медичного персоналу.
Товар повинен поставлятися уповноваженим співробітником Продавця. Якість товару
повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. Продавець гарантує
належну якість товару, що надаються на умовах Договору.
Згідно об’єму необхідного товару. Та цінової пропозиції.

4.

09310000-5
“Електрична
енергія”

16 500 000,00

Закупівля “ Електрична енергія ” згідно ДК 021:2015 код 09310000-5 необхідна для
забезпечення безперервного (постійного) постачання електричної енергії КП
«Київський міський клінічний онкологічний центр». Заклад являється соціальним
об’єктом, споживач першої категорії, який працює в цілодобовому режимі не може бути
обмеженим в постачанні електричної енергії.
Закупівля проводиться відповідно до вимог Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, Закону України «Про ринок електричної енергії»,
Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
від 14.03.2018 р. № 312 (далі – ПРРЕЕ), а також Закону України «Про публічні
закупівлі».
обсяги закупівлі визначені згідно обсягів постачання електричної енергії в минулі
періоди.
відповідність нормативним документам. Технічні, якісні характеристики предметп
закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам
діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають
застосування заходів із захисту довкілля.
очікувана ціна закупівлі визначена відповідно до обсягів постачання за попередній
період та діючих тарифів.
Підстави - п.13 розділ XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про ринок
електричної енергії" - Тимчасово, на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року,
універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів, надаються
постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру
договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до
електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на
бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших
споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною
потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом
України "Про ринок електричної енергії" для малих непобутових споживачів щодо
отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону.
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5.

50420000-5
«Послуги з
ремонту і
технічного
обслуговування
медичного та
хірургічного
обладнання» , а
саме послуги з
аварійного ремонту
лінійного
прискорювача
«Oncor Impression
Plus» c/н 5336.

1 560 540,00

Лінійнi прискорювачi ONCOR Impresion Plus (с/н 5336) – 2008 року випуску. Згідно
дефектного акту від 19.08.21р., лінійний прискорювач вийшов з ладу та потребує
аварійного ремонту для відновлення працездатності і продовження лікування пацієнтів.
Після проведення аварійного ремонту необхідно обов’язково провести усі необхідні
калібрування лінійного прискорювача, згідно інструкції з експлуатації
Нормальна експлуатація обладнання згідно інструкції не передбачає несправностей під
час роботи, тому, метою ремонту обладнання є відновлення його роботи і продовження
лікування пацієнтів.
Обсяги закупівлі для аварійного ремонту лінійного прискорювача обумовлені переліком
робіт згідно з комерційної пропозиції та інструкції з експлуатації лінійних
прискорювачів.
Роботи з аварійного ремонту медичного обладнання повинні бути виконані з
дотриманням технології виконання робіт, відповідати вимогам, правилам та стандартам
встановленим для виконання такого виду робіт.
Якість запасних частин і витратних матеріалів, що застосовуються при виконанні робіт,
повинні відповідати вимогам, зазначеним у технічному завданні та іншим вимогам,
встановленим для виконання такого виду робіт.
Згідно з комерційних пропозицій потенційних учасників тендерної закупівлі.
Дана процедура підпадає під переговорну процедуру закупівель відповідно до і
відповідно до пункту 1 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 підпадає під дію переговорної процедури закупівлі внаслідок через
відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій . При цьому предмет закупівлі,
його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасників не повинні
відрізнятись від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.
Процедури закупівель, які не відбулися UA-2021-09-15-002546-с, UA-2021-10-01004049-b.

В.о.директора

О.М.Клюсов

Заступника директора з економічних питань

О.М.Клименко

Переговор
на
процедура

