
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 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

Процедура закупівлі Відкриті торги з публікацією англійською мовою 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

800,00000 Гкал 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, пр-т Л.Гузара, 3 

літ. «Б-1» (лікувальний головний) 

літ. «В-1» (господарський) 

літ. «Г-1» (харчоблок) 

літ. «М-1» (центральна лабораторія) 

літ. «Е-1» (стерилізаційне відділення) 

літ. «Ж-1» (лікувальний) 

літ. «І-1» (паталогоанатомічний) 

літ. «Ї-1» (пральня) 

літ. «К-1» (котельня) 

літ. «Д-1» (склад) 

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 –  1 957 664,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 20-09-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-20-001079-c 



Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

         09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція  

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
 

Опалювальні корпуса  Період постачання Одиниця виміру Кількість 

03126, м. Київ, пр-т Л.Гузара, 3 

літ. «Б-1» (лікувальний головний) 

літ. «В-1» (господарський) 

літ. «Г-1» (харчоблок) 

літ. «М-1» (центральна лабораторія) 

літ. «Е-1» (стерилізаційне відділення) 

літ. «Ж-1» (лікувальний) 

літ. «І-1» (паталогоанатомічний) 

літ. «Ї-1» (пральня) 

літ. «К-1» (котельня) 

літ. «Д-1» (склад) 

Жовтень – грудень 2021 року Гкал 800,00000 

 

Відносини між постачальником та споживачами теплової енергії регулюють нормативно-правові акти, зокрема:  

 Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами); 

 Державні будівельні норми (ДБН В.2.5-39:2008) п. 4.1.1 та п.7.5.2; 

 Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж щодо наявності резервних джерел теплопостачання для медичних закладів 

(об’єкти першої категорії надійності). 

 


