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

4.1.

Вид предмету закупівлі

5.
6.

Ідентифікатор закупівлі
Ідентифікатор
рядку
плану закупівлі
Очікувана
вартість
предмета закупівлі
Обґрунтування
очікуваної
вартості
предмету закупівлі

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 постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про
опублікування
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від
обгрунтування
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
ДК 021:2015:39550000-2 Вироби з нетканих матеріалів (НК
3.1.
класифікатора
024:2019:47783-Простирадло хірургічне загального призначення,
предмета закупівлі,
одноразового використання, стерильне - Покриття операційне
частин предмета
80x60 см.; Покриття операційне 40x30см.; 44059 - Акушерськозакупівлі (лотів)
гінекологічний хірургічний комплект, не медикаментозний,
одноразовий - Комплект одягу та покриттів операційних для
кесаревого розтину; 62934 - Набір хірургічного одягу /
драпірування - Комплект одягу та покриттів операційних для
лапароскопії; Комплект одягу та покриттів операційних для
лапаротомії; Комплект одягу хірургічний; 43970 - Чохол для
кабеля / відведення / датчика / зонда, стерильний - Чохол для
шнура; 47456 - Простирадло, одноразового використання
Простирадло одноразове; Простирадло одноразове; 61937 Бахіли хірургічні - Бахіли медичні; 60709 - Пелюшка вбираюча Пелюшка гігієнічна поглинаюча; 62744 - Набір для перев'язки
ран,
без
ліків,
стерильний
Набір
маніпуляційний
перев'язувальний; 63282 - Кулька з бавовняної вовни, стерильна Спонж марлевий медичний; 48134 - Серветка марлева ткана,
стерильна
- Серветка марлева медична)
ДК 021:2015:39550000-2 Вироби з нетканих матеріалів
4.
Конкретна назва
предмету закупівлі

7.
8.

Товар
UA-2022-08-09-004839-a
UA-P-2022-08-09-002138-b

1 570 000,00 грн. (з ПДВ) - кошти НСЗУ
Очікувана вартість предмету закупівлі визначена з врахуванням
потреби двох відокремлених підрозділів, з врахуванням кількості
пацієнтів, аналізуючи потребу у виробах з нетканих матеріалів за
попередні роки. 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». Під час

визначення
очікуваної
вартості
предмета
закупівлі,
проаналізовано інформацію про ціни у відкритих інформаційних
джерелах, та отриманих відповідей на запити цінових пропозицій.
9.

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.
Під час визначення технічних та якісних характеристик
виробів з нетканих матеріалів враховано, що термін придатності
товару, та на момент поставки повинен складати не менше 80 %
від загального терміну придатності.
Учасники повинні надати документи про відповідність, що
підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію
(застосування) медичного виробу за результатами проходження
процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного
регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013
№ 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних
виробів») (окрім позицій № 8, 9).
На стерильну продукцію, відповідно до вимог Додатку 6
Постанови КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження
Технічного регламенту щодо медичних виробів», учасники
повинні надати копію сертифікату відповідності, що виданий
незалежним органом з оцінки відповідності та підтверджує
впровадження виробником системи управління якості на стадіях
виробничого процесу, що пов'язані із забезпеченням та
збереженням стану стерильності.
Учасники повинні надати висновки державної санітарноепідеміологічної експертизи на запропоновану продукцію, що
підтверджують можливість її застосування у медичних установах.
Стерильні вироби, що є предметом закупівлі, мають бути
простерилізовані газовим методом (оксидом етилену), що має
бути підтверджено документами від виробника (паспорти якості).
На кожен стерильний виріб, простерилізований газовим методом,
зазначений в тендерній документації, надати протокол
випробувань на наявність залишку оксиду етилену, що виданий
сертифікованою або акредитованою лабораторією.

