
 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість предмета 

закупівлі згідно 

Річного плану 

закупівель,  

грн 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих 

торгів, грн 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

13.15  

(2022) 

Самоклеючі бинти для тварин, код ДК 

021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали  

3 310,00 

грн. з ПДВ 

3 093,46  

грн. без ПДВ 

UA-2022-11-10-009459-a 

 

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710: 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена необхідністю наданням невідкладної лікувальної допомоги спеціально навченим собакам КЦ 

СА. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з 

урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  

Спосіб проведення моніторингу ринку: здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення 

ринку. Вивчено ціни з наступних інтернет-ресурсів: https://www.zootovary.com, https://petspace.in.ua/, https://vetpreparaty.com,  

https://www.zooapteka.kiev.ua/, https://medteh-ua.com/ 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

№ 

п/п 

Найменування  

товару 

Марка/модель Од. 

виміру 
Кількість 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

1 Самоклеючий бинт 

для тварин 

«Copoly Cohesive 

bandage» або 

еквівалент 

шт 10 Сфера застосування – ізоляція внутрішньовенних катетерів в 

проміжках між інфузіями 

Ширина – 75 мм 

Довжина – не менше 4,5м (Учасник зазначає конкретний показник) 

2 Самоклеючий бинт 

для тварин 

«Copoly Cohesive 

bandage» або 

еквівалент 

шт 10 Сфера застосування – ізоляція внутрішньовенних катетерів в 

проміжках між інфузіями 

Ширина – 150 мм 

Довжина – не менше 4,5м (Учасник зазначає конкретний показник) 

 

https://www.zootovary.com/
https://vetpreparaty.com/
https://www.zooapteka.kiev.ua/

