Інформація щодо проведення закупівель
№п/
п

1.

Предмет закупівлі

09310000-5
Електрична енергія

Очікувана
вартість

481 736,67

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).
Інженер енергетик Предчук Р.К. повідомив, що заклад являється соціальним об’єктом,
споживач першої категорії, який працює в цілодобовому режимі не може бути
обмеженим в постачанні електричної енергії, було прийнято рішення згідно діючого
законодавствава терміново провести переговорну процедуру закупівель “Електрична
енергія» з діючим постачальником на даний момент на суму, що не перевищує 20
відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується.
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.

Переговор
на
процедура

Переговорна процедура закупівлі “Електрична енергія.“ ( ДК 021:2015-09310000-5)
проводиться з діючим постачальником на даний момент ТОВ «Енергоінвестпроект», на
підставі пп.3,п.2,ст..40 Закону України, а саме: «оскарження прийнятих рішень, дій чи
бездіяльності замовника щодо триваючого тендера після розгляду/оцінки тендерних
пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості
тендера, що оскаржується».
2.

65310000-9
Розподіл
електричної енергії

97 824,04

Обґрунтування доцільності закупівлі: Для безперебійного розподілу електричної енергії Переговор
в КНП « Київський міський клінічний онкологічний центр».
на
процедура
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 .
Очікувана ціна закупівлі відповідно до обсягів розподілу за попередній період та діючих
тарифів.

3

15110000-2
М’ясо

450 000,00

Закон України «Про природні монополії», Закон України «Про електроенергетику»,
розпорядження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних
монополій, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.12.2012р. №2119/22431,
зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на травень 2021 року
розміщений на веб-сайті Антимонопольного комітету: http://www.amc.gov.ua.
Враховуючи те, що немає альтернативи в розподілі електричної енергії тендерним
комітетом на підставі 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
прийняв рішення провести переговорну процедуру закупівлі.
М'ЯСО код ДК 021:2015 – 15110000-2 (філе курятини, яловичина) - закуповується для
повноцінного харчування хворих, що перебувають в лікарні.
Розрахунки обсягу закупівлі здійснено у відповідності до норм харчування на одного

Відкриті
торги

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.
Кожна партія товару повинна бути окремо розфасована відповідно до заявки замовника.
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 80 % від
загального терміну зберігання.
Постачальник разом з продукцією надає Замовнику накладну на товар та всю
супровідну документацію (сертифікат якості (відповідності) підприємства-виробника)
згідно вимог діючого законодавства.
Доставка товару здійснюється за адресою Замовника за заявкою Замовника.
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45450000-6
Інші завершальні
будівельні роботи
« Інші завершальні
будівельні роботи»
«Капітальний
ремонт приміщень
КНП «КМКОЦ» м.
Київ, вул.
Верховинна,69»

2 300 000,00

Ціна закупівлі визначена на підставі моніторингу цін розглянутих процедур
опублікованих на сайті «Prozorro» та середньоспоживчих цін по м.Києву.
ДК 021:2015 код 45450000-6 « Інші завершальні будівельні роботи». Враховуючи
вимоги сучасності та те, що ремонти приміщень КНП «КМКОЦ» не здійснюються
упродовж тривалого часу, необхідно приводити внутрішні приміщення – палати,
операційні та інші приміщення до сучасного вигляду. Окремі приміщення закладу не
ремонтувались з моменту здачі в експлуатацію.
Згідно експертного звіту від 26.11.2020 №00-0978-20/КД виданий ДП
«Укрдержбудекспертиза».
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність

Відкриті
торги

застосування заходів із захисту довкілля.
Хід виконання робіт має супроводжуватись технічним наглядом та авторським
наглядом.
Технічне завдання включає облаштування та опорядження приміщень хірургії та
поліклініки. Приміщення хірургії мають відповідати вимогам наказів Міністерства
охорони здоров’я щодо дотримання стерильності в асептичних умовах.
згідно експертного звіту від 26.11.2020 №00-0978-20/КД виданий ДП
«Укрдержбудекспертиза».
5.

71240000-2
650 000,00
Виготовлення
проектно –
кошторисної
документації по
об’єкту:
«Капітальний
ремонт холу та
вхідної групи
корпусу
поліклініки КНП
«Київський міський
клінічний
онкологічний
центр», вул.
Верховинна, 69,
(ДК 021:2015 код
71240000-2
«Архітектурні,
інженерні та
планувальні
послуги») та
отримання
позитивного
висновку.

виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт
холу та вхідної групи корпусу поліклініки КНП «Київський міський клінічний
онкологічний центр», вул. Верховинна, 69, (ДК 021:2015 код 71240000-2 «Архітектурні,
інженерні та планувальні послуги») та отримання позитивного висновку.
Проектом має бути передбачено капітальний ремонт в приміщеннях холу, гардеробу,
архіву реєстратури. санвузлу. вхідної групи корпусу поліклініки з урахуванням
сучасних медичних вимог, санітарно-гігієнічних, протипожежних і енергозберігаючих
нормативів, а також забезпечити врахування потреб осіб з обмеженими фізичними
можливостями, відповідно до вимог державних будівельних норм , стандартів і правил
щодо доступності для маломобільних груп населення.
Враховуючи вимоги сучасності та те, що ремонти приміщень КНП «КМКОЦ» не
здійснюються упродовж тривалого часу, необхідно приводити внутрішні приміщення –
палати, операційні та інші приміщення до сучасного вигляду. Окремі приміщення
закладу не ремонтувались з моменту здачі в експлуатацію.
дефектні акти та фактичні заміри на підставі яких необхідно виготовити проектнокошторисну документацію з проходженням експертизи.
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність
застосування заходів із захисту довкілля.
Технічне завдання включає облаштування та опорядження холу та вхідної групи
корпусу поліклініки КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр», вул.
Верховинна, 69
Ціна закупівлі визначена на підставі моніторингу цін розглянутих процедур

Відкриті
торги

опублікованих на сайті «Prozorro»
Закупівля відкриті торги проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про
публічні закупівлі», а саме: вартість предмету закупівлі товару, послуги дорівнює або
перевищує 200 тисяч гривень.

В.о.директора

А.В.Кондратенко

Заступника директора з економічних питань

О.М.Клименко

