
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ  

 

Відповідно до пункту 4
1
 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. 

№ 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» та змін, які внесені 

постановою Кабінетів Міністрів України від 16.12.2020 р. № 1266  головним 

розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого 

рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою 

прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити:  

- обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі; 

- оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного 

розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної 

власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного 

сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення 

про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель. 

02.02.2022 р. було оприлюднено оголошення UA-2022-02-02-007196-с про 

проведення відкритих торгів для закупівлі медичних матеріалів різних, код ДК 

021:2015 - 33140000-3 – медичні матеріали, запланована вартість предмету закупівлі 

285700,00 грн.. 

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету. 

       Для належної організації роботи Інституту, в тому числі для лікування 

хворих, надання медичної допомоги пацієнтам необхідно придбати медичні 

матеріали (бинт, марля, вата, шприци, голки, шовний матеріал, тощо), яка буде 

використовуватись медичним персоналом на протязі 2022 року. Необхідні медико-

технічні якісні та кількісні вимоги до медичних матеріалів визначався шляхом 

опитування лікарів, які проводять лікування пацієнтів, а саме найменування, 

кількість, дозування, форму випуску, діючої речовини, тощо з врахуванням того, 

що медичні матеріали зареєстровані та дозволені до застосування в Україні. Крім 

того, використовувалась загально доступна інформацію щодо цін та асортименту 

медичних тварів, яка міститься у відкритих джерелах (у т. ч. на сайтах виробників 

та постачальників відповідної продукції, в електронних каталогах, рекламі, в 

електронній системі закупівель “ProZorro“ та на аналогічних торгівельних 

електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних 

видань, тощо), проводився аналіз ринку, моніторинг вартості таких товарів в 

мережі Інтернет на сайтах виробників та продавців, враховані ціни на товари 

власних проведених процедур в минулому році та укладених угод інших 

організаторів закупівель, як вже виконаних, так і діючих. Проведені ринкові 

консультації з дослідження ринку, спрямовані на отримання інформації щодо 

актуальних цін, постачальників, можливих варіантів медичних матеріалів з 

урахуванням нових пропозицій товарів. Таким чином були встановлені необхідні 

медико-технічні якісні та кількісні вимоги до медичних матеріалів та очікувана їх 

вартість в сумі 285700,00 грн. для проведення конкурентної процедури відкритих 

торгів. 

 

https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2021-01-15-002548-a-xlib

