
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); 

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 
Код та назва 
класифікатора 
предмета закупівлі, 
частин предмета 
закупівлі (лотів) 

ДК 021:2015-33190000-8 Медичне обладнання та вироби 
медичного призначення (Кабіна для підвісної терапії зі 
стандартним набором, НК 024:2019- 30908-Пристрій для 
тренування координації реабілітаційний; Тренажер для ніг і рук, 
НК 024:2019-35060-тренажер для ніг; Столик мануальний для 
реабілітації без навантаження, НК 024:2019- 34200 Тренажер для 
пальців / рук; Стіл Войта-Бобата масажний, НК 024:201932264 -
Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі; Шведська стінка 
з турніком, НК 024:2019-30908 Пристрій для тренування 
координації реабілітаційний; Стіл масажний, НК 024:2019- 32264 -
Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі) 

4. Конкретна назва 
предмету закупівлі 

Медичне обладнання та вироби медичного призначення 
(Кабіна для підвісної терапії зі стандартним набором, НК 024:2019-
30908-Пристрій для тренування координації реабілітаційний; 
Тренажер для ніг і рук, НК 024:2019-35060-тренажер для ніг; 
Столик мануальний для реабілітації без навантаження, НК 
024:2019- 34200 Тренажер для пальців / рук; Стіл Войта-Бобата 
масажний, НК 024:201932264 - Стіл / кушетка масажна, з 
живленням від мережі; Шведська стінка з турніком, НК 024:2019-
30908 Пристрій для тренування координації реабілітаційний; Стіл 
масажний, НК 024:2019- 32264 - Стіл / кушетка масажна, з 
живленням від мережі) 

Вид предмету закупівлі Товар 

5. Ідентифікатор закупівлі UA-2022-08-10-006279-a 
6. Ідентифікатор рядку 

плану закупівлі 
UA-P-2022-08-10-000678-b 

7. Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

365 000,00 грн. з ПДВ - кошти НСЗУ 

8. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмету закупівлі 

Метод розрахунку очікуваної вартості медичного обладнання 
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. 



Обгрунтування технічних 
та якісних 
характеристик предмета 
закупівлі 

На виконання Порядку реалізації програми державних гарантії 
медичного обслуговування населення, для підписання договору ; 
НСЗУ на пакети «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 
років з ураженням нервової системи» та «Медична реабілітація 
дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового 
апарату», а також для організації та забезпечення роботи відділення 
реабілітації прийнято рішення провести відкриті торги на 
вищевказану закупівлю. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 
визначені відповідно до потреб Замовника та повинен відповідати 
національним та/або міжнародним стандартам, медико - технічним 
вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та 
всіх інших вимог Тендерної Документації. 
Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, 
що не був у використанні та гарантійний термін (строк) 
експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. Товар, 
запропонований Учасником, повинен бути внесений до 
Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного 
призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у 
сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у 
передбаченому законодавством порядку. 
Сучасне медичне обладнання використовуватиметься при наданні 
медичної допомоги для проведення реабілітації пацієнтів. Вимоги 
до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі 
встановлені відповідно до специфіки надання медичної допомоги. 
Для відділення реабілітації необхідно придбати: Кабіну для 
підвісної терапії зі стандартним набором, НК 024:2019- 30908-
Пристрій для тренування координації реабілітаційний; Тренажер 
для ніг і рук, НК 024:2019-35060-тренажер для ніг; Столик 
мануальний для реабілітації без навантаження, НК 024:2019- 34200 
Тренажер для пальців / рук; Стіл Войта-Бобата масажний, НК 
024:201932264 - Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі; 
Шведська стінка, з турніком, НК 024:2019-30908 Пристрій для 
тренування координації реабілітаційний; Стіл масажний, НК 
024:2019- 32264 - Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі 


