
Обгрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення та очікуваної вартості
ДК 021:2015 -  33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення 
різні» - Набори для відбору матеріалу одноразові стерильні, чашки Петрі одноразові 
стерильні сі 90x15.

1. Замовник:
1.1. Найменування : Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України».
1.2. Код за ЄДРПОУ 38499986
1.3. Місцезнаходження.
Юридична адреса: 10002 м. Житомир вул.. В. Бердичівська,64 
Фактична адреса : 10002 м. Житомир вул.. В. Бердичівська,64
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (призвіще, 
ім’я, по батькові, посада, номер телефону із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса):
уповноважена відповідальна особа за проведення допорогових/спрощених закупівель 
Остапенко Оксана Ростиславівна тел. 096-705-80-20, електронна адреса оіс buhfS.ukr.net.
1.5. Дата прийняття уповноваженою відповідальною особою за проведення 
допорогових/спрощених закупівель рішення про застосування процедури спрощених 
закупівель : 21.10.2021.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі за 33190000-8 «Медичне обладнання та 
вироби медичного призначення різні» - Набори для відбору матеріалу одноразові 
стерильні, чашки Петрі одноразові стерильні й 90x15.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Набір для відбору 
матеріалу одноразовий стерильний (пробірка та аплікатор (пластикова паличка з намотуванням із 
візкози)) — 5000 шт. Набір для відбору матеріалу одноразовий стерильний (пластикова паличка 
з намотуванням із візкози) -2000 шт., чашки Петрі одноразові стерильні сі 90x15 -  2000 шт.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
м. Житомир вул. В.Бердичівська,64
3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2021 
року.
4. Умова застосування процедури спрощених закупівель: відповідно до Закону 
України «Про публічні закупівлі»
5. Обгрунтування доцільності закупівлі:
Для відбору матеріалу під час надання платних послуг необхідно придбати Набори для 
відбору матеріалу одноразовий стерильний (пробірка та аплікатор (пластикова паличка з 
намотуванням із візкози)) — 5000 шт. Набори для відбору матеріалу одноразовий стерильний 
(пластикова паличка з намотуванням із візкози) -2000 шт. чашки Петрі одноразові стерильні сі 
90x15 -2000 шт.відповідно до вимоги на придбання завідуючої бактеріологічної 
лабораторії Шиманської В.В.

6. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Для відбору матеріалу необхідно придбати Набори для відбору матеріалу одноразові 
стерильні з наступними медико-технічніми характеристиками:
Об’єм : 12x150 мм



Довжина палочки: 175 мм 
Матеріал пробірки: Полістирол 
Матеріал аплікатора: Пластик 
Матеріал аплікатора: Віскоза 
Стерильність : ТАК
Область застосування: Застосовуються для ПЛР тестів, та інших досліджень в імунології, 
бактеріології, вірусології.
чашки Петрі одноразові стерильні <1 90x15. Стерильна, діаметр -  90 мм, висота 15мм з 
кришкою

7. Обгрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості:
Для визначення очікуваної вартості предмету закупівлі було проведено моніторинг 
ринку постачальників
Очікувана вартість закупівлі складає 35000,00 грн. (Тридцять п’ять тисяч гривень 

00 копійок) з ПДВ в межах кошторисного призначення на 2021 рік.


