
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження замовника 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 
09310000-5 — “Електрична енергія”  09310000-5 – 

Electricity 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

1 780 657кВт/год 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3,  

03057, м. Київ, вул. В. Гетьмана, 3. 

Строк поставки товарів, 

виконання робіт чи надання 

послуг 

до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення 

за кошторисом або очікувана 

вартість предмета закупівлі: 

4 691 301,13 грн. (чотири міліонна шістсот 

дев’яносто одна тисяча триста одна гривня 13 коп.) з 

урахуванням ПДВ. 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із технічним завданням (Додаток 3) 

Дата оголошення 01-02-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-01-008436-a 

 

 



Додаток 3 

до тендерної документації 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

РОЗДІЛ І: 

Специфікація 

№ 

п/п 
Найменування товару Період поставки 

Кількість, 

кВт/год 

Клас 

напруги 

Напруга, 

кВ 

1 Електрична енергія цілодобово з дати 

укладення договору по 

31 грудня 2021 року 

1 780 657 І,  ІІ, ІІІ 0,38 

 

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу та передачі електричної енергії через 

Постачальника. 

 

1. Особливі вимоги до предмету закупівлі: 
Пропозиції можуть бути подані тільки стосовно повного обсягу предмета закупівлі.  

 Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу 

електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної 

енергії споживачам виконуються з урахуванням положень наступних законодавчих актів: 

• Закон  України  «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; 

• «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 

14.03.2018 № 312 

• Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 р.  №310; 

• Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 р. №309. 

• Інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок електричної 

енергії». 

 

2. Строк поставки Товару:  по 31 грудня 2021 року 

 

РОЗДІЛ ІІ 

 

1. Мета використання Товару: для електрозабезпечення об’єктів Споживача (власні потреби). 

 

2. Місце поставки Товару: пункти підключення електрозабезпечення об’єкти Замовника 

Об’єкти:   

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 6» 

 

від оператора розподілу (передачі) електричної енергії: 
м. Київ, проспект Любомира Гузара. 3 

м. Київ, вул. В. Гетьмана, 3 

 

3. Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі мають передбачати застосування 

заходів із захисту довкілля. 
 


