
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами та доповненнями))  

1. Замовник, юридична 

адреса, код ЄДРПОУ 

 Комунальне некомерційне підприємство «Львівське клінічне 

територіальне медичне об’єднання акушерства та гінекології»   

 (79014, Україна, Львівська обл., Львів, вул. Мечникова,8);  

 Код за ЄДРПОУ  44591929 

2. Підстава для 

опублікування 

обґрунтування 

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету 

Міністрів України від 11.10.2016 р.№710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами і доповненнями) 

3. Процедура закупівлі  Відкриті торги з публікацією англійською мовою 

 Код та назва 

класифікатора 

предмета закупівлі, 

частин предмета 

закупівлі (лотів)  

  ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб 

медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Цифрова 

багатоцільова стаціонарна ультразвукова діагностична система, 

НК 024-2019 – 40761 Загальноприйнята ультразвукова система 

візуалізації       

4. Конкретна назва 

предмету закупівлі 
 Цифрова багатоцільова стаціонарна ультразвукова 

діагностична система, НК 024-2019 – 40761 Загальноприйнята 

ультразвукова система візуалізації – 2 штуки 

 

 Вид предмету закупівлі Товар в кількості – 2 шт. 

5. Ідентифікатор закупівлі  UA-2022-02-17-006030-b   

6. Ідентифікатор рядку  

плану закупівлі 
 UA-P-2022-02-16-007338-b 

7. Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 5 250 000,00 грн. без ПДВ (П’ять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч 
гривень без ПДВ), (відповідно до розподілу коштів бюджету розвитку 

Львівської міської територіальної громади на 2022 рік) 

  

8. Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмету закупівлі 

Ухвалою №1973 від 31.12.2021 року «Про внесення змін до 

розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської 

територіальної громади на 2022 рік», відповідно до Бюджетного 

кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання рішення виконавчого комітету від 03. 

12.2021 №1067 «Про бюджет Львівської міської територіальної 

громади на 2022 рік» було розприділено обсяг капітальних 

вкладень бюджету в розрізі інвестиційних проектів за об’єктами у 

2022 році. Відповідно до вказаної ухвали закладу виділено 

5 250 000,00грн. на придбання ультразвукових діагностичних  

систем в кількості – 2 шт.  

 Метод розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг здійснено на 

підставі отриманих комерційних пропозицій, а також аналізу та 

моніторингу ринкових цін, що відображені в електронній системі 

закупівель на аналогічний товар.   

Відповідно до статті 4 Закону України “Про публічні закупівлі” 

планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби та 

включається до річного плану закупівель.     



    Обґрунтування технічних 

та якісних 
характеристик предмета 

закупівлі                                                                                                                                                                                             

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі  визначені 

відповідно до потреб Замовника, та з урахуванням вимог 

законодавства у тендерній документації. Сучасне медичне 

обладнання, а саме,  Цифрова багатоцільова стаціонарна 

ультразвукова діагностична система, НК 024-2019 – 40761 

Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації 

використовуватиметься при наданні медичної допомоги  пацієнтам   

територіального медичного об’єднання акушерства та гінекології. 

Товар, запропонований Продавцем, повинен бути внесений до 

Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного 

призначення та/або введений в обіг відповідно до вимог чинного 

законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки 

відповідності, у передбаченому законодавством порядку 

 Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі 

встановлені відповідно до специфіки надання медичної допомоги. 

1.Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико 

– технічним вимогам, встановленим у додатку до тендерної 

документації та національним та/або міжнародним стандартам.  

- Учасники повинні надати у складі тендерної пропозиції копії 

технічної документації виробника товару, який є предметом 

закупівлі у вигляді паспорту, або технічного опису, або інструкції 

користувача. Підтвердження відповідності технічних 

характеристик запропонованого Учасником товару надається у 

формі заповнених таблиць. Товар, запропонований Учасником, 

повинен бути введений в експлуатацію  відповідно до 

законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки 

відповідності, у передбаченому законодавством порядку.  

На підтвердження Учасник повинен надати: 

а) копію декларації або копію документів, що підтверджують 

можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) 

медичного обладнання за результатами проходження процедури 

оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.  

- Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого 

Учасником повинен становити не менше 12 місяців з дати введення 

в експлуатацію. Товар повинен бути новим та таким, що не був в 

експлуатації. 

  На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа 

в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) 

експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим 

вимогам зазначеним в даному пункті. 

-Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання персоналу 

здійснюється за рахунок Учасника. На період гарантійного терміну 

експлуатації Учасник повинен забезпечити сервісне 

обслуговування запропонованого Товару. 

-Учасник повинен підтвердити можливість поставки 

запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені 

тендерною документацією та пропозицією Учасника. 

-На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа 

виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні 

повноваження поширюються на територію України), або 

представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на 

це виробником, яким підтверджується можливість поставки 

Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у 

кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією 



та пропозицією Учасника.   

  


