
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 

1600,00000 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. «Д-1» (склад) 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
Січень – грудень 2022 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі – 4 151 504,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 07-12-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-07-001429-a 



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. «Д-1» (склад) 

Січень – грудень 2022 року Гкал 1600,00000 

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). 

Технічні та якісні характеристики: 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповуються повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим 

законодавством України діючим на період постачання послуги.  

Для підтвердження відповідності послуги якісним та кількісним характеристикам, Учасникам необхідно надати завірені копії документів, які 

підтверджують якість послуги. 

Послуги повинні відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. Учасник гарантує, що теплова енергія є такою, що не має 

негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто Учасник гарантує, що технічні, 

якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. 

Учасник визначає ціну предмета закупівлі, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання Договору про 

закупівлю, у тому числі податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені.  

Постачальник повинен бути включений до переліку суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання теплової енергії, який 

розміщений на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  

Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу, що передбачає вчасне та повне інформування 

Споживача про умови постачання теплової енергії, ціни на теплову енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів 

чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін договору, укладеного за результатом проведення процедури закупівлі, ведення точних 

та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.  

До укладення Договору постачання теплової енергії, теплопостачальник має надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про 

наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків. 

Технічні, якісні характеристики послуги за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам 

діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 
 


