
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: 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров'я 
різні (Гістологічні дослідження) 
3 лоти : 
Лот № 1 Послуги гістологічного дослідження операційного та 
біопсійного матеріалів І-ІІІ категорії складності; 
Лот № 2 Проведення лабораторних бактеріологічних 
досліджень 
Лот № 3 Проведення дослідження на ВІЛ-інфекцію та 
туберкульоз 

4. Конкретна назва 
предмету закупівлі 

Гістологічні дослідження (згідно списку) 

4.1. Вид предмету 
закупівлі 

Послуги 

4.2. Місце надання 
послуги 

79014, Україна, Львівська обл., місто Львів, вул. Мечникова, 8 
або місце знаходження лабораторій учасника 

5. Ідентифікатор 
закупівлі 

UA-2022-09-15-008587-a 

6. Ідентифікатор рядку 
плану закупівлі 

UA-P-2022-09-15-001889-с 

7. Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

355 000,00 гри. ( з ПДВ) - кошти НСЗУ 

8. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмету закупівлі 

Відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" 
планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у 
закупівлі товарів, робіт і послуг. 
Очікувана вартість предмету закупівлі визначена з врахуванням потреби 
закладу до кінця 2022 року. 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». Розрахунок 
вартості товару здійснювався відповідно до обсягів закупівлі та інформації про 
ціни на товар, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому 
числі на сайтах спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній 
системі закупівель. 



9. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик предмета 
закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 
відповідно до потреб замовника. Якість послуг, що надаються 
Виконавцем, матеріали, обладнання які використовуються, повинні 
відповідати санітарним нормам, гігієни та безпеки, а також іншим 
вимогам, що встановлені чинним законодавством України, 
Держстандартом та Наказами Міністерства охорони здоров'я 
У країни.Результати досліджень Виконавець повинен надавати: 

- в паперовому вигляді на бланках відповідної форми, які 
затверджені чинним законодавством України; 

- протягом двох - п'ятнадцяти робочих днів (в залежності від 
складності досліджень) з дати надходження біоматеріалу 
Виконавцю. Виконавець повинен мати ліцензію на здійснення 
певного виду господарської діяльності. Учасники повинні надати 
підтвердження проходження зовнішнього контролю якості по 
гарантованому пакету лабораторних досліджень за 2022 рік. 
Учасники повинні проводити виконання лабораторних досліджень 
на сертифікованому обладнанні з використанням сертифікованих 
реагентів та розхідних матеріалів.Виконавець несе відповідальність 
за достовірність проведених досліджень у разі, якщо результати 
виявляться недостовірними, Виконавець зобов'язаний провести 
повторне дослідження за свій рахунок. Обов'язковою умовою до 
Виконавця послуг є: безпосереднє розташування пункту приймання 
аналізів на території міста Львова 

ЛОТ 1 Послуги гістологічного дослідження операційного та біопсійного матеріалів І-ПІ 
категорії складності; 

№ Найменування одиниця вимірювання кількість 

1 Гістологічне дослідження біопсійного 
матеріалу 1 категорії складності 

Послуга з дослідження 100 

2 Гістологічне дослідження біопсійного 
матеріалу 2 категорії складності 

Послуга з дослідження 100 

3 Гістологічне дослідження біопсійного 
матеріалу 3 категорії складності 

Послуга з дослідження 500 

ЛОТ 2 Проведення лабораторних бактеріологічних досліджень 

№/ Найменування аналізів Одиниця виміру Кількість 

1. Мікробіологічне дослідження виділень із зіву і носа 
на флору 

Послуга з дослідження 6 

2. Бактеріологічний посів крові на стерильність + 
антибіотикограма 

Послуга з дослідження 3 

3. Мікробіологічне дослідження виділень з носа та зіву 
на дифтерію 

Послуга з дослідження 5 

4. Мікробіологічне дослідження вмісту рани Послуга з дослідження 2 

5. Мікробіологічне дослідження грудного молока Послуга з дослідження 2 

6. Мікробіологічний контроль хірургічного матеріалу Послуга з дослідження 10 

7. Мікробіологічне дослідження сечі на стерильність 
негативний результат 
позитивний результат 

Послуга з дослідження 50 

8. Мікробіологічне дослідження виділень з очей 
новонароджених 

Послуга з дослідження 2 

9. Мікробіологічне дослідження виділень з жіночих 
статевих органів 

Послуга з дослідження 40 



10. Мікробіологічне дослідження навколоплідних вод 
від'ємний результат 
позитивний результат 

Послуга з дослідження 20 

11. Мікробіологічне дослідження виділень з пупка 
новонародженого 
від'ємний результат 
позитивний результат 

Послуга з дослідження 5 

12. Мікробіологічне дослідження виділень з шкіри 
новонародженого 
від'ємний результат 
позитивний результат 

Послуга з дослідження 5 

ЛОТ 3 проведення дослідження на BIJI-інфекцію та туберкульоз 

№ 
Найменування послуги Кількість послуг 3 

дослідження 
1 Тестування на ВІЛ-інфекцію, отримання результату 

тестування 
900 

2 Тестування на молекулярно-генетичне дослідження вірусного 
навантаження, отримання результату 

10 

3 Тестування визначення кількості СБ4+лімфоцитів проточна 
цитометрія, отримання результатів 

10 

4 Аналіз харкотиння на кислотно-стійку паличку 40 


