
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі 

Показник Опис 

Найменування, 

місцезнаходження та 

ідентифікаційний код 

замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ»; 

Україна, 61070, Харківська область, вул. Лісопарківська, 4  

код за ЄДРПОУ – 40929168 

Назва предмета закупівлі  НКМВ 024:2019 48125- Рулон марлевий, нестерильний; 58232- Рулон 

ватний, нестерильний; 47173- Припудрені, оглядові / процедурні 

рукавички з латексу гевеї, нестерильні; 47017- Шприц загального 

призначення, разового застосування; 58986 -Лейкопластир хірургічний 

універсальний, нестерильний; 46854 -Стерильна пов'язка на рану, що не 

прилипає, абсорбент; 46855 - Пов'язка на рану, що не прилипає, 

проникна; 47937 -Напівпроникні плівок, антимікробні; 61223 -Бинт 

еластичний, нелатексний, нестерильний, багаторазового використання; 

14191 -Трубка, дренаж; 35415 - Зонд назогастральний декомпресійний; 

31400 -Контейнер для збору проб сечі стерильний; 11583 - Накінечник 

для клізми; 36281-Жіночий презерватив; 61217- Рукавички хірургічні з 

гваюлового латексу, непудровані; 47237- Серветка для очищення шкіри; 

60709 - Пелюшка вбирає; 48134- Серветка марлева ткана, стерильна; 

31075 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, 

однокомпонентний; 31068-Мішки уростомні; 37466- Ручний ланцет для 

крові, одноразовий; 56286 - Рукавички оглядові/процедурні, нітрилові, 

неопудровані, нестерильні; 62149 - Набір допоміжний для тривалого 

амбулаторного електрокардіографічного моніторингу; 63267 - Хірургічні 

ножиці для стрижки волосся; 35209 - Голка для взяття крові, стандартна; 

36188 - Тримач вакуумної пробірки для забору крові (код ДК 021:2015 

Єдиний закупівельний словник: ДК 021:2015:33140000-3: Медичні 

матеріали) 

Ідентифікатор закупівлі  UA-2021-04-05-004728-a 

Технічні та якісні 

характеристики предмета 

закупівлі  

Технічні та якісні характеристики виробів медичного призначення 

визначено з урахуванням потреб відділень медичного закладу та медико-

технічних характеристик самих ВМП. 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої 

Замовником на основі фактичного використання виробів медичного 

призначення у попередньому році та обсягу фінансування. 

Джерело фінансування – кошти НСЗУ -3799797,65 грн.  з ПДВ.  

Очікувана вартість визначена згідно з наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 

275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі» (зі змінами), а саме: методом порівняння 

ринкових цін (здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової 

інформації; направлення не менше 3-х письмових запитів цінових 

пропозицій (електронною поштою); проведення статистичних 

розрахунків виведення зваженого значення очікуваної вартості. 

Відповідно до очікуваної вартості застосовано процедуру закупівлі – 

відкриті торги. 

 

 


