
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 24110000-8 Промислові гази 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів – 160000 кг 

Кисень газоподібний, в балонах, для кисневої підтримки пацієнтів (балон 40л, 6,3 м3) – 1575 м³ 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

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

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
До 31 грудня 2022 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 

2 993 400,00 грн. без ПДВ* 

*Відповідно до Постанови КМУ № 224 від 20.03.2020 року про затвердження переліку товарів (у тому числі 

лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з 

ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України 

звільняються від оподаткування податком на додану вартість. 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 04-02-2022 

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-02-04-003165-b 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

24110000-8 Промислові гази 

№ з/п Найменування товару 
Відповідний номенклатурний 

код ДК 021:2015 
Одиниця виміру Кількість 

1 Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів 24111900-4 Кисень кг 160000 

2 
Кисень газоподібний, в балонах, для кисневої підтримки 

пацієнтів (балон 40л, 6,3 м
3
) 

24111900-4 Кисень м³ 1575 

 

 

Медико-технічні вимоги: 

 

1. Кисень газоподібний в балонах, для кисневої підтримки пацієнтів постачається в металевих балонах (40л.) по  6,3 м
3
; тиск від 120 до 130 

атмосфер в балонах Замовника шляхом обміну. Балони мають бути повірені. 

 

2. Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів за якісними показниками повинен відповідати вимогам чинного законодавства України 

(надати фізико-хімічні показники кисню медичного рідкого) 

 

Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів заправляється в газифікатор. 

 

Дане обладнання повинно бути типом CDL-2/1,6 об’ємом 2,11 м
3
, з максимальним робочим тиском 16 бар, обладнане атмосферним випарником з 

максимальною продуктивністю  45 Nм
3
/год, змонтоване згідно з існуючою проектною документацією, на яку видано Висновок експертизи щодо 

відповідності проектної документації нормативно-правовим та нормативним актам з охорони праці та промислової безпеки. 
 


