
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 Код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія 

Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Кількість (обсяг) поставки товарів: 1600000 кВт*г (з розподілом) 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3;  

03057, м.Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 3 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
З 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі – 11 200 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із Додатком 1 

Дата оголошення 14-12-2022 

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-14-018871-a 



Додаток 1 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

Код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Найменування Період постачання Одиниця виміру Кількість 

Електрична енергія Січень-грудень 2023 року кВт*год 1600000 

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» (зі змінами), з урахуванням «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг 

для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 

протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. 

№1178. 

 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 



 

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 товару.  

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

підтверджують якість товару. 

Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки. Учасник гарантує, що товар  (електрична 

енергія) є таким, 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. (Підтвердження 

даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі). 

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, 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.  

Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу, Постачальник зобов'язується здійснювати 

своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії 

Споживачем. 

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

Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну 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.  



 

Учасник повинен надати: 

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської 

Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства 

Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) 

Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки 

Білорусь, та/ або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки 

Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

 

Учасник, місце реєстрації або місце проживання якого - на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну 

місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка 

ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).  

 

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна 

адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації 

встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. 

 
 


