
ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4 і 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); 

1.1. 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 11.10.2016р. №710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами і доповненнями) 

3. Процедура закупівлі Відкриті торги 
3.1. Код та назва 

класифікатора 
предмета закупівлі, 
частин предмета 
закупівлі (лотів) 

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Вироби 
медичного призначення: Шприц 3-компонентний, одноразового 
використання катетер тип Луер адаптер прозорий для перфузії 
50мл 35390 Шприц для промивання; Шприц ін'єкційний 
одноразового використання, Луєр-Лок, ЗОмл без голки 35390 
Шприц для промивання; Шприц ін'єкційний інсуліновий U 100 
1,0 мл 38501 - Шприц інсуліновий з голкою, стандартний; Шприц 
ін'єкційний одноразового застосування Юмл з голкою47017 
Шприц загального призначення, одноразового використання; 
Шприц ін'єкційний одноразового застосування 20мл з голкою 

47017 - Шприц загального призначення, одноразового 
використання; Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна 
зигзагоподібна стрічка 100 г 58234 - Стрічка ватяна; Бинт 
марлевий медичний н/с7*14 48125 - Рулон марлевий, 
нестерильний; Бинт гіпсовий 15см*2,7м 33056 Матеріал для 
накладення гіпсової пов'язки; Бинт гіпсовий 20см*2,7м 

33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 
Марлевий відріз 5,0 м 34655 - Марля, неткана; Лезо 
хірургічне стерильне р.21 37445 - Лезо скальпеля, одноразового 
використання; Лезо хірургічне стерильне р.22 37445 - Лезо 
скальпеля, одноразового використання; Лезо хірургічне 
стерильне р.23 37445 - Лезо скальпеля, одноразового 
використання; Дренаж прямий типу Редона перфорований L-
500мм з перехідником діаметр 6.0 18F 11305 - Дренажна 
трубка для закритої рани; Катетер урологічний типу Нелатон 
жіночий р. 14 45603 - Уретральний катетер для разового 
дренування; Катетер Фолея стер. 2-ходови СН 16 32331-
Катетер уретральний постійний для дренажу / промивання; 
Сечоприймач 2л зі зливом 37362 - Сечоприймач, що носиться 
при краплинному нетриманні; Регулятор потоків (краник) 3-
хо довий 32172 Клапан інфузійної системи 
внутрішньовенних вливань; Зонд шлунковий №30 38561 
Зонд назогастральний / орогастральний; Зонд шлунковий №24 

38561 Зонд назогастральний / орогастральний; Канюля 
інтравенозна типу "метелик" розмір 23G 17825 - Набір для 
внутрішньовенних вливань крізь вену волосяної частини голови; 
Канюля аспіраційна Mini Spike Plus Chemo для багаторазового 



взяття медикаментів з протиаерозольним 0,2мкм та 
партикулярним фільтром 5мкм 60822- Голка для переливання 
лікарських засобів, що фільтрує / клапанна; Катетер 
внутрішньовенний 16G 40601 - Периферичний судинний 
катетер; Катетер внутрішньовенний 18G 40601 - Периферичний 
судинний катетер; Катетер внутрішньовенний 20G 40601 
Периферичний судинний катетер; Катетер внутрішньовенний 
22G 40601 - Периферичний судинний катетер; Катетер 
внутрішньовенний 24G 40601 - Периферичний судинний 
катетер; Голка для ін'єкцій 0,8*4059230 - Голка ін'єкційна, 
одноразового використання, стерильна; Пристрій для 
переливання інфузійних розчинів з металевою голкою (ПР) 

17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з 
бічним отвором; Пристрій для переливання крові з голкою (ПК) 
38569 Набір для переливання крові; Одноразова система для 
вливання інфузійних розчинів з регулятором потоку 17701 
Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним 
отвором; Рукавички хірургічні стерильні в асортименті 40548 -
Хірургічна рукавичка, латексна; Рукавички 
хір."подвійні"стер.,(нітрил.,без пудр.,1 п. та латексні, з пудрою,1 
п.) р.7,5 60857- Рукавички хірургічні полімерно-композитні, 
гіепудровані; Ланцет автоматичний безпечний, медичний, 
стерильний 61578 - Ручка-скарифікатор автоматична, 
одноразового використання; Шпатель одноразовий деревяний 
стерильний 42461 - Шпатель для язика, оглядовий ; Дзеркало 
гінекологічне стерильне р.М 37468 Дзеркало вагінальне, 
одноразового використання; Щіточка гінекологічна 
ендоцервікальна №132368 - Щітка цитологічна цервікальна; 
Набір гінекологічний оглядовий стерильний №3 
(пел/рук/бах/енд.щіт/папір/дзерМ)44059 Одноразовий 
акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить 
лікарських засобів; Катетер пупковий діам. 2,0x1,4 6F 10759 
Катетер пупковий; Подовжувач інфузійних помп 1800 мм 

12170 - Набір для подовження магістралі для 
внутрішньовенних вливань ; Серветка спиртова ін'єкційна 30x65 
№100 47237 Серветка для очищення шкіри; Двостороння голка с 
прозорою канюлею "флешбек" 21G 35209 Голка для взяття 
крові, стандартна; Голка для спінальної анестезії Репсап 0,42 х 88 
мм, 27G 35212 - Голка спінальна, одноразового 
застосування; Серветка спиртова ін'єкційна 110x150 №100 
47237 Серветка для очищення шкіри; Зонд стравохідний типу 
"Блекмор" (дитячий) 35416 Трубка стравохідна з двома 
балонами; Калоприймач однокомпонентний відкритого типу dl2-
75 31075 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, 
однокомпонентний; Шовний матеріал, що розсмоктується з 
полігліколід-ко-лактиду, голка колюча 35 ЕР 3,5 - USP 2/0 1x90 
плетений ,фіолетовий 57991 Нитка хірургічна з поліглітона; 
Шовний матеріал, що розсмоктується з полігліколід-ко-лактиду, 
голка колюча 48 ЕР 3,5 - USP 1 1x90 плетений, фіолетовий 

57991 Нитка хірургічна з поліглітона; Шовний матеріал, 
що розсмоктується з полігліколід-ко-лактиду, голка колюча 30 ЕР 
3,5 - USP 3/0 1x90 плетений, фіолетовий 57991 Нитка хірургічна 
з поліглітона; Шовний матеріал, що розсмоктується з 
полігліколід-ко-лактиду, голка колюча 22 ЕР 3,5 - USP 4/0 1x90 



плетений, фіолетовий 57991 Нитка хірургічна з поліглітона; 
Шовний матеріал, що не розсмоктується з поліпропілену, голка 
зворотньо-ріжуча 2xHS 25 ЕР 3 - USP 2/0 1x90 монофіламентний, 
синій 13909 Хірургічна поліпропіленова нитка; Кетгут №6 USP2 
(0.9м) з голкою 45671 Гладка синтетична нитка, кетгут; 
Кетгут №5 USP1 (1,0м) з голкою 45671 Гладка синтетична 
нитка, кетгут; Кетгут №4 USP0 (0,75м) з голкою 45671 
Гладка синтетична нитка, кетгут; Кетгут №6 USP2 (1.2м) без 
голки 13898 Хірургічна нитка кетгут; Шовк №3 USP2/0 (1,5м) з 
голкою 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального 
шовку)) 

4. Конкретна назва 
предмету закупівлі 

Медичні матеріали (Вироби медичного призначення (згідно 
списку) 

4.1. Вид предмету закупівлі Товар 

5. Ідентифікатор закупівлі UA-2022-08-12-005280-3 
6. Ідентифікатор рядку 

плану закупівлі 
UA-P-2022-08-12-001142-Ь 

7. Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

1 700 000,00 грн. (з ПДВ) - кошти НСЗУ 

8. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмету закупівлі 

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена з врахуванням 
потреби двох відокремлених підрозділів, до кінця 2022 року 3 
врахуванням кількості пацієнтів, аналізуючи потребу у виробах 
медичного призначення за попередні роки. При визначенні 
очікуваної вартості замовником враховано вимоги та методи 
визначення очікуваної вартості предмету закупівлі відповідно до 
наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі». Під час визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі, проаналізовано інформацію про ціни у відкритих 
інформаційних джерелах, та отриманих відповідей на запити 
цінових пропозицій. 

9. Обґрунтування технічних 
та якісних 
характеристик предмета 
закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 
відповідно до потреб Замовника, для забезпечення безперебійної 
роботи закладу. Обсяги визначено відповідно до потреби, 
обрахованої Замовником та обсягу фінансування відповідно до 
фінансового плану закладу на 2022 рік. 

Під час визначення технічних та якісних характеристик 
виробів з медичного призначення враховано, що термін 
придатності товару, та на момент поставки повинен складати не 
менше 70 % від загального терміну придатності. 
Вироби медичного призначення повинні бути зареєстровані в 
Україні. Упаковка товарів має відповідати вимогам стандартів 
встановленим законодавством України, не повинна бути 
пошкоджена, розкрита, неукомплектована. На кожній упаковці 
товару повинно бути маркування з зазначенням: найменування 
товару, номер серії, дата випуску, термін придатності, реквізити 
виробника товару, тощо, що передбачено чинним законодавством 
України. Кожна індивідуальна упаковка повинна містити 
інструкцію по застосуванню товару. 



Учасник гарантує, що документи які засвідчують якість товару, 
а саме: сертифікати якості, реєстраційні посвідчення на товар що 
пропонується згідно МТВ, свідоцтва про державну реєстрацію 
медичної техніки/виробу медичного призначення чи декларацією 
про відповідність медичної техніки/виробу медичного 
призначення вимогам відповідного технічного регламенту згідно 
з чинним законодавством разом з додатками (за наявності) для 
кожного товару, будуть надаватись при поставці кожної партії 
товару. 


