
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 11.10.2016р. №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: 98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення 
(CPV) (Послуги з прання медичної білизни)» 

4. Конкретна назва 
предмету закупівлі 

Послуги з прання медичної білизни 

Вид предмету закупівлі послуги 

5. Ідентифікатор закупівлі UA-2022-02-24-000461-b 

6. Ідентифікатор рядку 
плану закупівлі 

UA-P-2022-02-24-000321-b 

7. Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

372 000,00 гри з ПДВ (кошти НСЗУ) 

8. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмету закупівлі 

При визначенні очікуваної вартості замовник враховував вимоги та 
методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що 
визначаються 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». 
Відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" 
планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби та 
включається до річного плану закупівель. Загальна очікувана 
вартість предмета закупівлі визначена за результатом моніторингу 
ринку середньоринкових цін шляхом отримання інформації через 
мережу internet, аналізу середньостатистичних цін, спеціалізованих 
торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель 
"ProzoiTO». Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої 
Замовником та обсягу фактичного фінансування на 2022рік 



Обґрунтування технічних Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 
та якісних відповідно до потреб Замовника, для забезпечення чистою медичною 
характеристик предмета білизною медичний заклад та його відокремлені підрозділи для зниження 
закупівлі ризику виникнення і розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій за 

рахунок удосконалення організації білизняного режиму і впровадження 
сучасних технологій обробки текстильних виробів та для забезпечення 
санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів та попередження 
розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій через білизну. 
Послуги з прання білизни повинні відповідати діючим державним 
та/або міжнародним стандартам, регламентам, правилам тощо. 
Прання лікарняної білизни в міських комунальних пральнях 
допускається за умови виділення спеціальних технологічних ліній, 
що унеможливлюють контакт лікарняної білизни з іншою. 
Учаснити повинні надати висновки санітарно - епідеміологічної 
експертизи та/або сертифікати відповідності щодо засобів 
побутової хімії, які будуть використовуватися при наданні 
послуг.Технологічний процес прання повинен здійснюватися згідно 
Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції 
та прання білизни у закладах охорони здоров'я, затвердженої Наказом 
МОЗ України 30.04.2014 №293 та зареєстрованої в МЮ України 28 травня 
2014 року №556/25333. Якість прання повинна відповідати нормативно-
технічній документації (стандартам) та вимогам СЕС. 
Технологічний процес обробки медичної білизни в пральні повинен 
включати: підготовчі операції приймання, сортування, комплектування 
виробничих партій; підготовка води і рідких миючих розчинів, які 
подаються автоматичною системою дозування; дезінфекція; прання 
білизни (прання, нейтралізація, полоскання); віджимання; сушіння 
білизни; прасування; усунення браку прання; видача медичної білизни 
Замовник 

Технологічний процес повинен передбачати можливість прання білизни 
в розчинних мішках типу Біоблок білизни інфекційних хворих, 
забруднену кров'ю та іншими біологічними виділеннями. Учаснику 
надати належні копії гарантійних листів товаровиробника на якісне та 
своєчасне постачання мішків Біоблок та висновок санітарно-
епідеміологічної експертизи згідно якого водорозчинні мішки Біоблок 
повинні відповідати встановленим медичним критеріям безпеки, а саме 
рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (гдк с.д., не 
більше, мг/м3): формальдегіду 0,003; ацетальдегіду 0,01; рівень запаху не 
повинен перевищувати 2 бали згідно Переліку гранично-допустимих 
концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферне повітря 
населених місць від 03.03.2015р 


