Інформація щодо проведення закупівель
№п/п

Предмет закупівлі

Очікувана
вартість

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1.

24110000-8
«Промислові гази».

269 000,00

Для забезпечення проведення наркозів та надання швидкої медичної допомоги,
проведення оперативних втручань та під наркозні дослідження.
Обсяг закупівлі розраховано в межах кошторисних призначень на 2022 рік, враховуючи
факт використання 2021 року, у відповідності з Національним переліком лікарських
засобів з врахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 року №
333, та Наказу МОЗ від 11.07.2017 р. № 782 «Про затвердження порядку визначення
обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони
здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевого бюджету.
Для закупівлі лікарських засобів, які дозволені до застосування на території України,
необхідним підтвердженням є наявність Реєстраційного посвідчення. Якісні
характеристики лікарського засобу також перевіряються наданими на нього
документами: Сертифікатом якості виробника, тощо, та Інструкцією з медичного
застосування.
Згідно моніторингу цін на ринку.

Відкриті
торги

2.

09320000-8 «Пара,
гаряча вода та
пов’язана
продукція (теплова
енергія)».

15 003849,98

Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 по коду 09320000-8 «Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція (теплова енергія, пара) здійснюється для забезпечення парою та
гарячою водою Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський клінічний
онкологічний центр» Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська
державна адміністрація).
Обсяги закупівлі визначені згідно обсягів постачання пари та гарячої води за
попередній період.
Безперервного постачання пари та гарячої води трубопроводами під час опалювального
періоду, яке відповідає встановленим нормам.
Очікувана ціна закупівлі відповідно до обсягів постачання за попередній період та
діючих тарифів.
Закон України «Про природні монополії», розпорядження Порядку складання та
ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 19.12.2012 року. №2119/22431, зведений перелік суб’єктів
природних монополій станом на листопад 2021 р., розміщений на сайті
Антимонопольного комітету: http://www.amc.gov.ua.
Відповідно до частини другої статті 40 Закону України Закону України «Про публічні
закупівлі» від 25.12.2015р. № 922- УІІІ в редакції Закону України від 19 вересня

Переговор
на
процедура

2019 р. №114- ІХ (зі змінами та доповненнями) якщо роботи, товари чи послуги можуть
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за
наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин.
3

65310000-9
«Розподіл
електричної
енергіі».

1 737 318,00

Для безперервного розподілу електричної енергії в КНП « Київський міський клінічний Переговор
онкологічний центр».
на
Обсяги закупівлі визначені згідно обсягів розподілу електричної енергії в минулі
процедура
періоди.
Приватне Акціонерне Товариство «ДТЕК Київські Електромережі» здійснюють
розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і займає
монопольне (домінуюче) становище на ринку розподілу 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) електромережами .
Очікувана ціна закупівлі відповідно до обсягів розподілу за попередній період та діючих
тарифів.
Закон України «Про природні монополії», розпорядження Порядку складання та
ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 19.12.2012 року. №2119/22431, зведений перелік суб’єктів
природних монополій станом на листопад 2021 р., розміщений на сайті
Антимонопольного комітету: http://www.amc.gov.ua.
Відповідно до частини другої статті 40 Закону України Закону України «Про публічні
закупівлі» від 25.12.2015р. № 922- УІІІ в редакції Закону України від 19 вересня
2019 р. №114- ІХ (зі змінами та доповненнями) якщо роботи, товари чи послуги можуть
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за
наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин.

4

65300000-6 «
Розподіл
електричної енергії
та супутні
послуги», а саме:
послуги із
забезпечення
перетікань
реактивної
електричної енергії

120 000,00

Для забезпечення послуг з перетікання реактивної електричної енергії в КНП «
Київський міський клінічний онкологічний центр».
Обсяги закупівлі визначені згідно обсягів розподілу електричної енергії в минулі
періоди.
Приватне Акціонерне Товариство «ДТЕК Київські Електромережі» здійснюють
розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і займає
монопольне (домінуюче) становище на ринку розподілу 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) електромережами .

Переговор
на
процедура

5

65110000-7
«Розподіл води»,
Послуги з
централізованого
водопостачання.

709 698,60

Очікувана ціна закупівлі відповідно до обсягів розподілу за попередній період та діючих
тарифів.
Закон України «Про природні монополії», розпорядження Порядку складання та
ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 19.12.2012 року. №2119/22431, зведений перелік суб’єктів
природних монополій станом на листопад 2021 р., розміщений на сайті
Антимонопольного комітету: http://www.amc.gov.ua.
Відповідно до частини другої статті 40 Закону України Закону України «Про публічні
закупівлі» від 25.12.2015р. № 922- УІІІ в редакції Закону України від 19 вересня
2019 р. №114- ІХ (зі змінами та доповненнями) якщо роботи, товари чи послуги можуть
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за
наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин.
Процедура закупівлі по коду 65110000-7 Розподіл питної води (централізоване
Переговор
водопостачання): здійснюється для забезпечення водою КНП «Київський міський
на
клінічний онкологічний центр».
процедура
Обсяги закупівлі визначені згідно обсягів постачання та розподілення води за
попередній період .
Публічне акціонерне товариство «АК «Київводоканал» проводить централізоване
водопостачання і включений до переліку суб’єктів природних монополій м. Києва на
ринку централізованого водопостачання.
Очікувана ціна закупівлі відповідно до обсягів постачання за попередній період та
діючих тарифів.
Закон України «Про природні монополії», розпорядження Порядку складання та
ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 19.12.2012 року. №2119/22431, зведений перелік суб’єктів
природних монополій станом на листопад 2021 р., розміщений на сайті
Антимонопольного комітету: http://www.amc.gov.ua.
Відповідно до частини другої статті 40 Закону України Закону України «Про публічні
закупівлі» від 25.12.2015р. № 922- УІІІ в редакції Закону України від 19 вересня
2019 р. №114- ІХ (зі змінами та доповненнями) якщо роботи, товари чи послуги можуть
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за
наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин.

6

90430000-0
«Послуги з
централізованого
водовідведення»,«
Послуги з
відведення стічних
вод».

675 587,88

Процедура закупівлі по коду 90430000-0 послуги з відведення стічних вод
Переговор
(централізоване водовідведення: здійснюється для забезпечення водовідведення по КНП на
«Київському міському клінічному онкологічному центру».
процедура
Обсяги закупівлі визначені згідно обсягів постачання та водовідведення (послуги
каналізаційні) води за попередній період .
Безперебійне водовідведення води трубопроводами.
Безперебійне постачання води трубопроводами, які відповідають нормам.
Очікувана ціна закупівлі відповідно до обсягів постачання та водовідведення за
попередній період та діючих тарифів.
Закон України «Про природні монополії», розпорядження Порядку складання та
ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 19.12.2012 року. №2119/22431, зведений перелік суб’єктів
природних монополій станом на листопад 2021 р., розміщений на сайті
Антимонопольного комітету: http://www.amc.gov.ua.
Відповідно до частини другої статті 40 Закону України Закону України «Про публічні
закупівлі» від 25.12.2015р. № 922- УІІІ в редакції Закону України від 19 вересня
2019 р. №114- ІХ (зі змінами та доповненнями) якщо роботи, товари чи послуги можуть
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за
наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин.

В.о.директора

О.М.Клюсов

Заступника директора з економічних питань

О.М.Клименко

