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 державних коштів» (зі змінами та доповненнями))

1.

2.

3.

4.

Замовник, юридична Комунальне некомерційне підприємство «Львівське клінічне
адреса, код ЄДРПОУ
територіальне медичне об’єднання акушерства та гінекології»
(79014, Україна, Львівська обл., Львів, вул. Мечникова,8);
Код за ЄДРПОУ
44591929
Підстава
для постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про
опублікування
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від
обґрунтування
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)
Процедура закупівлі
Відкриті торги
Код та назва
ДК 021: 2015 - 24110000-8 Промислові гази (CPV) (Кисень
класифікатора
медичний газоподібний)
предмета закупівлі,
частин предмета
закупівлі (лотів)
Конкретна назва
Кисень медичний газоподібний
предмету закупівлі
Вид предмету закупівлі

5.
6.
7.

8.

Товар

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-28-006167-c
Ідентифікатор
рядку UA-P-2022-01-28-016136-b
плану закупівлі
Очікувана
вартість Очікувана вартість закупівлі – 400 000,00 грн. (Чотириста тисяч
предмета закупівлі
гривень без ПДВ), (кошти НСЗУ)
Обґрунтування
При визначенні очікуваної вартості замовник враховував вимоги та
очікуваної
вартості методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що
предмету закупівлі
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
"Prozorro
Обґрунтування технічних Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені
та якісних
відповідно до потреб Замовника, для забезпечення безперебійної
характеристик предмета
роботи закладу. Обсяги визначено відповідно до потреби,
закупівлі
обрахованої Замовником та обсягу фінансування відповідно до
фінансового плану закладу на 2022 рік. Товар повинен бути
зареєстрованим лікарським засобом і мати відповідні документи на
застосування його в медичній практиці (надати копії
реєстраційного посвідчення МОЗ України і інструкції про медичне

застосування), відповідати вимогам Державних стандартів та мати
сертифікати
(паспорти)
якості
виданих
атестованими
лабораторіями (надати копії сертифікатів якості та свідоцтв
атестації лабораторії виробника)

