Інформація щодо проведення закупівель
№п/
п

1.

Предмет закупівлі

Очікувана
вартість

09310000-5
Електрична енергія

1 870 217,00

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

На виконання вимогами 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», крім того: для
забезпечення безперервного (постійного) постачання електричної енергії
Комунальному некомерційному підприємству «Київський міський клінічний
онкологічний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
обсяги закупівлі визначені згідно обсягів постачання електричної енергії в минулі
періоди.
відповідність нормативним документам. Технічні, якісні характеристики предмета
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.

Відкриті
торги

2.

24950000-8
Спеціалізована
хімічна продукція

529 320,00

Картриджу ЛАЛ-тесту на ендотоксини для Endosafe®-PTSТМ (0,05 ЕЭ/мл) «Хімічні
речовини у вигляді пластин», згідно ДК 021:2015 код 24950000-8 (Хімічні речовини у
вигляді пластин код 24959200-3). Картридж ЛАЛ-тесту на ендотоксини повинен бути
сумісним з портативною системою Endosafe®-PTSТМ виробництва Charles River
Laboratories, Inc, який використовується в Аптеці з виробництва радіофармпрепаратів
№1 при внутрішньоаптечному контролі якості для визначення кількості ендотоксинів у
кожній серії радіофармпрепарату фтордезоксиглюкоза-18F.
Згідно з ДФУ (розділ 2.6.14) та інструкцією на обладнання "Портативная тестовая
система Endosafe PTS": 1 картридж на 1 аналіз визначення вмісту ендотоксинів.
Термін придатності на момент поставки має становити не менше 75% від встановленого
виробником терміну придатності. Продавець повинен поставити Покупцю товар якість
якого відповідає стандартам та технічним умовам заводу-виробника, нормативнотехнічної документації і підтверджується сертифікатом, що видається підприємством виробником товару. Продавець гарантує якість товару протягом рекомендованого
строку експлуатації за умови належного зберігання та використання товару
Згідно комерційних пропозицій наданих постачальниками .

Відкриті
торги

3

33140000-3
Медичні матеріали
«Медичні
матеріали», а саме:
клейкі
перев'язувальні
матеріали.

860 500,00

Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33140000-3 «Медичні матеріали», а саме:
клейкі перев'язувальні матеріали.
Номенклатуру сформовано відповідно до потреб у клейких перев’язувальних матеріалах
з метою забезпечення робочого процесу операційного блоку, а також профільних
відділень КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА),
зокрема, для забезпечення онкологічних хворих необхідними витратними матеріалами
під час проведення оперативних втручань та перев’язок 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 матеріалів, 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. 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
матеріалів стала найнижча запропонована ціна.

4

71240000-2
Архітектурні,
інженерні та
планувальні
послуги
Виготовлення
проектно –
кошторисної
документації по
об’єкту:
«Капітальний
ремонт частини
приміщень
корпусів та
дорожньостежкової мережі
КНП «КМКОЦ»
згідно вимог про
інклюзивність за
адресою: м. Київ,
вул. Верховинна
69».

907 605,00

Закупівля послуг виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту:
«Капітальний ремонт частини приміщень корпусів та дорожньо-стежкової мережі КНП
«КМКОЦ» згідно вимог про інклюзивність за адресою: м. Київ, вул. Верховинна 69»
(Класифікатор ДК 021:2015 код 71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планувальні
послуги») проводиться в рамках постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2021
р. №229, згідно якого заклад охорони здоров’я, який укладає договір про медичне
обслуговування населення з НСЗУ повинен відповідати умовам вільного доступу до
будівель і приміщень особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.
Обсяг закупівлі розраховано відповідно кількості будівель, в яких заклад проводить
медичну практику. .
Згідно нормативів та вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд,
основні положення»
Відповідно до комерційних пропозицій.

Відкриті
торги

5

33140000-3
Медичні матеріали
«Медичні
матеріали», а саме:
хірургічні шовні
матеріали".

798 509,00

Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33140000-3 «Медичні матеріали», а саме:
хірургічні шовні матеріали.
Номенклатуру сформовано відповідно до потреб у хірургічних шовних матеріалах з
метою забезпечення робочого процесу операційного блоку КНП «Київський міський
клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА), зокрема, для забезпечення
онкологічних хворих необхідними витратними матеріалами під час проведення
оперативних втручань 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 (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
матеріалів стала найнижча запропонована ціна.

Відкриті
торги

6

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

"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».
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 0.001.81-18), та забезпечення безперебійної і безпечної роботи системи зберігання та
постачання медичних газів.
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.
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-2021-04-13-002455-b, UA-2021-05-12012722- b.

В.о.директора

А.В.Кондратенко

Заступника директора з економічних питань

О.М.Клименко

Переговор
на
процедура

