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 бюджетних коштів» (зі змінами та доповненнями)

1. Замовник, юридична Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий клінічний
адреса, код ЄДРПОУ
будинок №1 м. Львова» (79014, Україна, Львівська обл., Львів,
вул. Мечнікова,8); Код за ЄДРПОУ 01984292
2. Підстава
для постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013
опублікування
№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України
обґрунтування
від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних
предмету закупівлі
коштів» (зі змінами та доповненнями)
3. Процедура закупівлі
Відкриті торги
4. Назва
предмету Код ДК 021:2015-39550000-2 Вироби з нетканих матеріалів
Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину
закупівлі
44059 - Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір,
що не містить лікарських засобів, Покриття операційне 47783 Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового
використання, стерильне, Комплект одягу для відвідувача 58388 Набір гігієнічного одягу для відвідувачів, Комплект одягу
хірургічний 62934 - Набор хірургічних перев'язувальних
матеріалів/простирадл, Комплект постільної білизни 60823 Постільні приналежності, Чохол для шнура 43970-Стерильний чохол
для кабеля/провода/датчика/зонда, Фартух 40503 - Нагрудник /
фартух, для дорослих, одноразового використання
5. Ідентифікатор
UA-2021-01-28-006168-c
закупівлі
6. Рядок плану закупівлі UA-P-2021-01-28-002213-a
7. Очікувана
вартість 1 617 000,00 грн. Кошти НСЗУ
предмета закупівлі
8. Обґрунтування
Розмір очікуваної вартості для здійснення закупівлі визначений в
очікуваної
вартості сумі 1 617 000,00 грн. відповідно до розрахунку фінансового плану
на 2021 рік.
предмету закупівлі
Під час визначення очікуваної вартості нетканих матеріалів було
проаналізовано інформацію про ціни на аналогічні товари: 1) у
відкритих інформаційних джерелах; 2) в електронній системі
закупівель;
9. Обґрунтування
На виконання Порядку реалізації програми державних гарантій
технічних
та якісних медичного обслуговування населення та надання своєчасної та
характеристик предмета якісної медичної допомоги та забезпечення установи виробами
закупівлі
медичного призначення тендерним комітетом прийнято рішення
провести відкриті торги.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені
відповідно до потреб Замовника, стандартів якості і даного товару та
норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.
Вироби з нетканих матеріалів використовуються при наданні
медичної допомоги пацієнтам пологового будинку. Вимоги до
технічних та якісних характеристик предмету закупівлі встановлені
відповідно до протоколів надання медичної допомоги.

Код НК
44059

47783

47783

58388

Найменування Медико-технічні вимоги
Склад:
Комплект
одягу
 шапочка - берет медична (спанбонд -щільністю не
та покриттів
менше 13 г/м2)- 1 шт.
операційних
 сорочка - комбі для породіллі (СМС щільністю не
для кесаревого
менше 35 г/м2+спанлейс - щільністю не менше 50
розтину
г/м2) – 1 шт.
 бахіли медичні середні (спанбонд - щільністю не
менше 30 г/м2)- 1 пара.
 покриття операційне 300см х 160см - на дугу, з
адгезивним операційним полем 25см х 25см та
мішком для збирання рідини 80см х 70см (з
відвідною трубою довжиною 130 см) (ламінований
спанбонд - щільністю не менше 45 г/м2) – 1 шт.
 покриття операційне 200см х 160см для
операційного столу (СМС -щільністю не менше 35
г/м2) – 1 шт.,
 покриття операційне 140см х 80см для
інструментального столу -(ламінований спанбонд щільністю не менше 45 г/м2) – 1 шт.
 покриття операційне 80см х 70см. (спанлейс щільністю не менше 50 г/м2) – 1 шт.
 пелюшка поглинаюча 60см х 60см з адгезивним
стрічкою (целюлоза+абсорбент) – 1 шт.
Комплект повинен бути:
- стерильним
- для одноразового використання
- мати індивідуальне пакування
- стерилізований газовим методом
Якість всіх матеріалів має бути підтверджена
відповідними сертифікатами.
Має бути виготовлений:
Покриття
матеріал - спанбонд щільністю не менше 30 г/м2
операційне
Повинен бути:
80см х 60см
- стерильним
- для одноразового використання
- мати групове пакування на вимогу замовника
Якість всіх матеріалів має бути підтверджена
відповідними сертифікатами.
Має бути виготовлений:
Покриття
матеріал СМС щільністю не менше 30 г/м2
операційне
Повинен бути:
40см х 30см
- стерильним
- для одноразового використання
- мати групове пакування на вимогу замовника
Якість всіх матеріалів має бути підтверджена
відповідними сертифікатами.
Склад:
Комплект
одягу
 шапочка - берет медична (спанбонд - щільністю не
для
менше 13 г/м2) – 1 шт.
відвідувача

Кількість
1200 шт.

2000 шт.

2500 шт.

10 000шт.



62934

60823

43970

40503

маска медична тришарова на резинках
(спанбонд+фільтруючий шар – мелтблаун) – 1 шт.
 халат медичний (для відвідувача) на липучках
довжиною 117 см (розмір 54-56 (XL)) (спанбонд щільністю не менше 30 г/м2) – 1 шт.
 бахіли медичні низькі (поліетилен - щільністю не
менше 8 г/м2)) – 1 шт.
Повинен бути:
- нестерильним
- для одноразового використання
- мати індивідуальне пакування та маркування,
згідно Законодавчих вимог
Якість всіх матеріалів має бути підтверджена
відповідними сертифікатами
Склад:
Комплект
одягу
 шапочка - ковпак медична (спанбонд - щільністю
хірургічний
не менше 30 г/м2)- 1 шт.
 маска медична тришарова на резинках
(спанбонд+фільтруючий шар - мелтблаун) – 1 шт.
 халат медичний (хірургічний) на зав’язках
довжиною 130 см (розмір 50 - 52 (L)), (спанбонд щільністю не менше 30 г/м2) – 1 шт.
 бахіли медичні високі на зав’язках (спанбонд щільністю не менше 30 г/м2)) - 1 пара.
Повинен бути:
- стерильним
- для одноразового використання
- мати індивідуальне пакування та маркування,
згідно Законодавчих вимог
- стерилізований газовим методом
Якість всіх матеріалів має бути підтверджена
відповідними сертифікатами.
Комплект постільної білизни:
Комплект
постільної
 покриття операційне 210см х 120см . (спанбонд білизни
30 г/м2) – 2 шт.
 наволочка 70см х 50см з клапаном (спанбонд - 30
г/м2) – 1 шт.
Має бути виготовлений:
матеріал спанбонд щільністю не менше 30 г/м2
Повинен бути:
- нестерильним
- для одноразового використання
- мати групове пакування на вимогу замовника
Якість всіх матеріалів має бути підтверджена
відповідними сертифікатами
Чохол
для
шнура:
Чохол
для
шнура
 250х15 см
 СМС 35 г/м2
 стерильний
Нагрудник / фартух, для дорослих, одноразового
Фартух
використання:
 довжина 125 см

5 000 шт.

140 шт.

500 шт.

10 шт.




матеріал ПВХ 180г/м2
нестерильний

