
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 

Процедура закупівлі Відкриті торги з публікацією англійською мовою 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

452 000 кВт*г 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3 

м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 3 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
Жовтень – грудень 2021 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі –  1 808 000,00 грн. з ПДВ. 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 02-09-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-02-003621-b 

 

 



Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

         09310000-5 Електрична енергія 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Найменування Період постачання Одиниця виміру Кількість 

Електрична енергія Жовтень-грудень 2021 року кВт*год 452 000 

  

Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу та передачі електричної енергії через Постачальника. 
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 публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами); 

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

 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 №312 «Про 

затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»; 

 «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та 

комунальних послуг України від 14.03.2018р. №312; 

 Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 

14.03.2018р. №310; 

 Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 

14.03.2018р. №309; 

 Інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії». 

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

Об’єкти:  

Найменування об’єкту Адреса об’єкта ЕІС-код(и) точки (точок) комерційного 

обліку 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ВИКОНАВЧОГО 

ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

м.Київ, проспект Любомира Гузара, 3 6278477859578575 

6275331626473233 

6279117074562077 

6271197495460381 

6270404868988628 

м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 3 62 Z 682171890573 

62 Z 905310954823 

 


