
Інформація щодо проведення закупівель 
№п/

п 

Предмет 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 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. 

Відкриті 

торги 



2. 45450000-6 

«Інші 

завершальні 

будівельні 

роботи» 

«Капітальни

й ремонт 

приміщень 

КНП 

«КМКОЦ» 

м. Київ, вул. 

Верховинна,

69» 

1 103 551 ,20 здійснення переговорної процедури  закупівлі відповідно до  ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші 

завершальні будівельні роботи» «Капітальний ремонт приміщень КНП «КМКОЦ»  м. Київ, вул. 

Верховинна,69» грунтується  на вимогах сучасності та плачевному стані передопераційних 

приміщень, а також на тому, що капітальний ремонт приміщень КНП «КМКОЦ» не 

здійснювався з моменту побудови лікарні.   

 

позитивний Експертний звіт наданий ТОВ «Перша будівельна компанія» №211129-13/В 

 

Стан передопераційних приміщень   має відповідати вимогам  наказів Міністерства охорони 

здоров’я щодо дотримання стерильності в асептичних умовах. 

Всі матеріали, які будуть використані в ході виконання робіт, повинні мати  необхідні копії 

сертифікатів якості виробника та, при необхідності, 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.   

       Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування 

заходів із захисту довкілля. 

 

Ціна закупівлі визначена на підставі моніторингу по м.Києву, дефектного акту, експертного 

звіту  та передбачає можливість зменшення суми за результатами технагляду. 

 

Переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої 

замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов 

договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі згідно п.п. 5 п.2 

ст 40 Закону і якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність 

у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Закупівля 

додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох 

років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не 

перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами 

проведення тендера. 

Переговорна 

процедура 

 

 

В.о.директора                                                                                                                                                                          О.М.Клюсов 

 

 

 

Заступника директора з економічних питань                                                                                                                       О.М.Клименко 


