
Інформація щодо проведення закупівель 
 

№п/

п 

 

 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 50530000-9 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

техніки» (послуги з 

ремонту та річного 

технічного 

обслуговування 

обладнання і 

трубопроводів 

продуктів 

розділення повітря 

та посудин, що 

працюють під 

тиском в КНП 

«КМКОЦ 

288 810,00 Для виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці - Правил безпеки при 

виробництві та споживанні продуктів розділення повітря (ДНАОП 24.1-1.30-88), Правил 

охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-

18), та забезпечення безперебійної і безпечної роботи системи зберігання та постачання 

медичних газів. 

 

Згідно об"єму необхідних для виконання робіт, зазначених в п.1. 

 

Послуги повинні надаватись навченим інженерним складом постачальника послуг. Якість 

робіт повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. Виконавець гарантує 

належну якість послуг, що надаються на умовах Договору. 

Якість матеріалів, що застосовуються при виконанні робіт, повинна відповідати вимогам, 

зазначеним у технічному завданні та іншим вимогам, встановленим для виконання такого 

виду робіт 

 

Згідно комерційних пропозицій потенційних учасників закупівлі та об’єму необхідних 

робіт. 

Відкриті 

торги 

2. 33190000-8 

«Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні» 

Одяг для 

медичного 

персоналу. 

988 512,00 Процедура закупівлі «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні», 

згідно ДК 021:2015 код 33190000-8:  Одяг для медичного персоналу. 

Номенклатуру сформовано відповідно до потреб Аптеки з виробництва 

радіофарпрепаратів №1 у Центрі ядерної медицини для забезпечення санітарно-

епідеміологічного режиму в асистентській асептичній, при виробництві (виготовленні) 

стерильного радіофармпрепарату; також для задоволення потреби операційного блоку у 

медичних халатах, комплектах медичного одягу, засобах індивідуального захисту, зокрема, 

для захисту медперсоналу при здійснені медичних маніпуляцій та проведенні хірургічних 

операцій, також лікувальних та санітарно-епідеміологічних заходів під час операції з 

пацієнтами «ризику» в КНП «КМКОЦ» ВО КМР (КМДА) до кінця 2021 року. 

 

Відкриті 

торги 



Інформацію щодо обсягів закупівлі медичних виробів підготовлено згідно з визначеною 

щорічною потребою, аналізом залишків, витрат, очікуваних поставок та виділеною 

бюджетною квотою на 2021 рік. 

 

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; Сертифікат на систему управління якості ISO 13485. 

Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Інструкція з медичного 

застосування державною мовою (якщо інструкція передбачена виробником) на кожний 

предмет закупівлі. 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 оптових цінових пропозицій 

дистриб’юторів фармацевтичного ринку. Очікуваною ціною закупівлі медичного виробу 

стала найнижча запропонована ціна. 

 

 

3. 09310000-5 

Електрична енергія 

119 901,07 Для безперервного  постачання електричної енергії в  КНП « Київський міський клінічний  

онкологічний центр».   

 

Обсяги закупівлі визначені  згідно обсягів постачання електричної енергії у минулий  

період. 

 

Постачальник "останньої надії" Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО» здійснює постачання електричної енергії місцевими (локальними) 

електромережами і займає монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання 

електричної енергії за регульованим тарифом в м. Києві, у межах розташування власних 

місцевих (локальних) електромереж і включено до переліку суб’єктів природних 

монополій м. Києва на ринку розподілу електричної енергії місцевими (локальними) 

Переговор

на 

процедура 



електромережами . 

 

Очікувана ціна закупівлі визначена відповідно до обсягів постачання за попередній період 

та встановлених тарифів. 

 

Враховуючи відсутність альтернативи в постачанні електричної енергії постачальником 

"останньої надії" та керуючись вимогами: Закону України «Про природні монополії», 

Закону України «Про електроенергетику»,  ч.2 статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі»  від 25.12.2015р.  № 922- УІІІ в редакції  Закону  України від  19 вересня 2019 р. 

№114- ІХ та на підставі Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 

року № 1023-р (зі змінами та доповненнями) тендерним  комітетом прийняв рішення 

провести переговорну процедуру закупівлі та укласти договір з постачальником "останньої 

надії" на постачання електричної енергії. 

 

 

4. 33190000-8 

«Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні», 

а саме: прилади та 

інструменти для 

вливання розчинів. 

1 432 604,00 Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33190000-8: «Медичне обладнання та вироби 

медичного призначення різні», а саме: прилади та інструменти для вливання розчинів.  

Номенклатуру сформовано відповідно до потреб у приладах та інструментах для вливання 

розчинів з метою забезпечення робочого процесу клінічних відділень КНП «Київський 

міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА), зокрема, для забезпечення 

онкологічних хворих необхідними витратними матеріалами під час проведення 

поліхіміотерапії та їхнього лікування у профільних відділеннях до кінця 2021 року. 

 

Інформацію щодо обсягів закупівлі медичних виробів підготовлено згідно з визначеною 

щорічною потребою, аналізом залишків, витрат, очікуваних поставок та виділеним 

бюджетним фінансуванням на 2021 рік. 

 

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 

Відкриті 

торги 



(якщо інструкція передбачена виробником) на кожний предмет закупівлі. 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 оптових цінових пропозицій 

дистриб’юторів фармацевтичного ринку. Очікуваною ціною закупівлі медичних виробів 

стала найнижча запропонована ціна. 

5. 33160000-9 

«Устаткування для 

операційних 

блоків», 

Інструменти для 

операційних 

блоків. 

998 350,00 Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33160000-9 «Устаткування для операційних 

блоків». 

Номенклатуру сформовано відповідно до потреб у хірургічних інструментах для 

забезпечення безперебійної роботи операційного блоку, зокрема, всіх операційних залів 

КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА до кінця  2021 

року. 

 

Перелік та кількість хірургічних інструментів, необхідних для закупівлі, сформований на 

підставі фактичної кількості оперативних втручань. Планова орієнтовна кількість операцій 

на 2021 рік – п’ять тисяч. 

 

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. Продавець 

повинен гарантувати якість товару протягом рекомендованого строку експлуатації за 

умови належного зберігання та використання товару. Продавець повинен поставити 

Покупцю товар, якість якого відповідає стандартам та технічним умовам заводу- 

виробника. 

 

Проведено моніторинг середньої ринкової ціни, розгляд оптових цінових пропозицій 

дистриб’юторів фармацевтичного ринку. Очікуваною ціною закупівлі медичних виробів 

Відкриті 

торги 



стала найнижча запропонована ціна. 

6. 33190000-8 

«Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні», 

згідно ДК 021:2015 

код 33190000-8 

(матеріали для 

аналізаторів та 

пробірки). 

570 000,00 Процедура закупівлі: «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні», 

згідно ДК 021:2015 код 33190000-8 (матеріали для аналізаторів та пробірки) Закупівля 

здійснюється для забезпечення закладу матеріалами для аналізаторів та пробірками), 

необхідними для проведення лабораторних досліджень в  лабораторії  КНП КМКОЦ. 

 

Обсяг закупівлі був визначений із розрахунку кількості амбулаторних та стаціонарних 

хворих, які плануються на обстеження протягом визначеного періоду часу та переліком і 

кількістю витратних та інших матеріалів медичного призначення, необхідних для 

забезпечення виконання цих досліджень. 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 потрібно проходити необхідні обстеження. 

 

З метою забезпечення безперебійного і цілодобового виконання біохімічних досліджень, 

передбачених відповідними пакетами послуг НСЗУ, необхідно забезпечити лабораторію 

матеріалами для аналізаторів та пробірками. 

 

Ціна закупівлі була визначена на підставі комерційних пропозицій постачальників. 

Відкриті 

торги 

7. 33690000-3 

Лікарські засоби 

різні «Лікарські 

засоби різні», 

згідно ДК 021:2015 

код 33690000-3 

(реактиви та 

витратні матеріали 

до автоматичного 

коагулометру 

Sysmex CA-660 

(Виробник Sysmex, 

Японія) 

 

330 000,00 Процедура закупівлі : «Лікарські засоби різні», згідно ДК 021:2015 код 33690000-3 

(реактиви та витратні матеріали до автоматичного коагулометру Sysmex CA-660 

(Виробник Sysmex, Японія) 

    Закупівля здійснюється для забезпечення закладу реактивами, необхідними для 

проведення лабораторних досліджень в  лабораторії  КНП КМКОЦ. 

 

Обсяг закупівлі (мінімальна продуктивність системи) був визначений із розрахунку 

кількості амбулаторних та стаціонарних хворих, які плануються на  імуноферментні 

обстеження протягом визначеного періоду часу та переліком і кількістю витратних та 

інших матеріалів медичного призначення, необхідних для забезпечення виконання цих 

досліджень. 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 3-6 

Відкриті 

торги 



місяців потрібно проходити необхідні обстеження. 

 

З метою забезпечення безперебійного і цілодобового виконання біохімічних досліджень, 

передбачених відповідними пакетами послуг НСЗУ, необхідно забезпечити лабораторію 

реактивами. 

 

Ціна закупівлі була визначена на підставі комерційних пропозицій постачальників. 

8 33190000-8 

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

«Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні», 

згідно ДК 021:2015 

код 33190000-8 

(матеріали до 

аналізатора 

критичних станів 

GEM Premier 3500) 

36 000,00 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні», згідно ДК 021:2015 код 

33190000-8 (матеріали до аналізатора критичних станів GEM Premier 3500) Закупівля 

здійснюється для забезпечення закладу матеріалами до аналізатора, необхідними для 

проведення лабораторних досліджень в  лабораторії  КНП КМКОЦ. 

 

Обсяг закупівлі (мінімальна продуктивність системи) був визначений із розрахунку 

кількості амбулаторних та стаціонарних хворих, які плануються на  обстеження протягом 

визначеного періоду часу та переліком і кількістю витратних та інших матеріалів 

медичного призначення, необхідних для забезпечення виконання цих досліджень. Згідно 

стандартів пацієнти мають проходити обстеження на виявлення змін складу крові до та 

після спеціального протипухлинного лікування для контролю за якістю проведенного 

лікування. Окрім того, обстеження використовуються для раннього виявлення рецидивів та 

метастазів, а для цього кожні 6 місяців потрібно проходити необхідні обстеження. 

 

З метою забезпечення безперебійного і цілодобового виконання досліджень, передбачених 

відповідними пакетами послуг НСЗУ, необхідно забезпечити лабораторію матеріалами для 

аналізатора . 

 

Ціна закупівлі була визначена на підставі комерційних пропозицій постачальників. 

Відкриті 

торги 

9 33140000-3 

Медичні матеріали 

65 700,00 Процедура закупівлі :Матеріали медичні  код Основного словника національного 

класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 33140000-3.  

      Закупівля здійснюється для забезпечення витратними матеріалами для бактеріологічної 

лабораторії      

 

Обсяг закупівлі  був визначений із розрахунку кількості амбулаторних та стаціонарних 

хворих, які плануються на бактеріологічні дослідження протягом визначеного періоду 

часу.        

Відкриті 

торги 



 

Предметом закупівлі є одноразовий посуд для посіву та ідентифікації мікроорганізмів з 

біологічного матеріалу хворих , а також пакети для транспортування та знешкодження 

біомаси. 

 

Ціна закупівлі була визначена на підставі комерційних пропозицій постачальників 

аналізатора в Україні. 

     

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                                                                                                   О.М.Клюсов 

 

 

Секретар                                                                                                                                                                                   О.М.Клименко 


