
 

 

  

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 

Ідентифікатор 

процедури закупівлі 

13.14  

(2022) 

Медичні матеріали, код ДК 021:2015 – 

33140000-3 – Медичні матеріали  

2 100,00 

 грн. з ПДВ 

2 028,86 

грн. без ПДВ 

UA-2022-11-17-007004-a 

 

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710: 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена необхідністю забезпечення пункту ветеринарної медицини медичними 

матеріалами, котрі використовуватимуться для проведення ін’єкцій та внутрішньовенних інфузій під час надання лікувальної 

допомоги службовим собакам ВКЗ САБ. 

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.  

Використано комбінований метод порівняння ринкових цін згідно Положення про порядок визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі від 17.05.2022 № 50-06-1 (статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі та 

отриманими комерційними пропозиціями). 

Обґрунтування обсягів закупівлі: обсяги визначено відповідно до наявної потреби. 

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.  
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Вивчено ціни з наступних інтернет-ресурсів:  

− ТОВ «Лекфарм»  https://lekfarm.ua/ 

− Аптека Бажаємо здоров’я https://apteka.net.ua/ 

Медична інформаційна система «Аптека 9.1.1» https://apteka911.ua/ 

− Аптечна мережа «Анрі-Фарм» https://anri-pharm.com/ua 

Запит направлено наступним адресатам: 

− grande-affari@ukr.net – ТОВ "ГРАНДЕ АФАРІ" 

− diamondpharm18@gmail.com – ТОВ «ДІАМАНТ-ФАРМ» 

− sha@uf.ua - ТОВ "Медичний центр М.Т.К" 

− dolot@alteia.ua - ТОВ "ОПТОВА АПТЕКА АЛТЕЯ" 

− sales@hlr.com.ua - ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" 

− ofcaktyv@ukr.net - ТОВ «ФАРМЛІДЕР» 

kiev@voles.com.ua sale@voles.com.ua – ТОВ «ВОЛЕС» 

 

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

закупівлі: 

№ 

п/п 

Найменування Товару, технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 1) 

Од. 

виміру 

Кіль

кіст

ь 

1 Катетер внутрішньовенний Венфлон 20G (рожевий) штука 10 

2 Катетер внутрішньовенний Венфлон 22G (блактиний) штука 10 

3 Катетер внутрішньовенний Венфлон 24G (жовтий) штука 10 

4 Система інфузійна штука 10 

5 Голки одноразові 18G 1.2х 40 штука 100 

6 Лейкопластир, тканинна основа 2 см х 500 см штука 5 

7 Лейкопластир, тканинна основа 5 см х 500 см штука 10 
Додаткова інформація: 
1) Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо) – замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на 

торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та медико-технічними 

характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. В якості еквівалента розглядається рівноцінний та рівнозначний товар, з 

аналогічними характеристиками, але іншого виробника. 

https://lekfarm.ua/
https://apteka.net.ua/
https://apteka911.ua/
https://anri-pharm.com/ua
mailto:grande-affari@ukr.net
mailto:sales@hlr.com.ua
mailto:ofcaktyv@ukr.net
mailto:kiev@voles.com.ua
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Назва товару кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі та коду товару , визначеного згідно з Єдиним 

закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі та код НК 024:2019: 

1) катетер внутрішньовенний Венфлон 20G (рожевий), код ДК 021:2015 - 33141200-2 - Катетери, код НК 024:2019: 34920 - 

Катетер для периферійного судинного вливання; 

2) катетер внутрішньовенний Венфлон 22G (блактиний), код ДК 021:2015 - 33141200-2 - Катетри, код НК 024:2019: 34920 - 

Катетер для периферійного судинного вливання; 

3) катетер внутрішньовенний Венфлон 24G (жовтий), код ДК 021:2015 - 33141200-2 - Катетери, код НК 024:2019: 34920 - Катетер 

для периферійного судинного вливання; 

4) система інфузійна, код ДК 021:2015 -33141624-0 Набори для введення лікарських засобів, код НК 024:2019: 43324 - - Система 

для переливання рідин загального призначення (система одноразова ПР); 

5) голки одноразові 18G 1.2х 40, код ДК 021:2015 -33141320-9 Медичні голки, код НК 024:2019: 17180 - Голка для підшкірних 

ін'єкцій / інфузій; 

6) лейкопластир, тканинна основа 2 см х 500 см, код ДК 021:2015 - 33141112-8 Пластирі, код НК 024:2019: 34831 - Лейкопластир 

гіпоалергенний; 

7) лейкопластир, тканинна основа 5 см х 500 см, код ДК 021:2015 - 33141112-8 Пластирі, код НК 024:2019: 34831 - Лейкопластир 

гіпоалергенний 
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