
Обгрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення та очікуваної вартості
за ДК 021:2015 -  33140000-3 -  Медичні матеріали (Одноразові пакети для медичних 
відходів класу В для автоклавування з температурним режимом не менше 138 °С 
розміром 310x660 мм, 620x780 мм, 410x630мм. )
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 buh@ukr.net.
1.5. Дата прийняття уповноваженою відповідальною особою за проведення 
допорогових/спрощених закупівель рішення про застосування процедури спрощених 
закупівель : 28.10.2021.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі за 33140000-3 -  Медичні матеріали
(Одноразові пакети для медичних відходів класу В для автоклавування з 
температурним режимом не менше 138 °С розміром 310x660 мм, 620x780 мм, 
410x630мм. )
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Одноразові
пакети для медичних відходів класу В для автоклавування з температурним режимом не 
менше 138 °С розміром 310x660 мм -3000 шт. , Одноразові пакети для медичних відходів 
класу В для автоклавування з температурним режимом не менше 138 °С розміром 
620x780 мм -  3000 шт. , Одноразові пакети для медичних відходів класу В для 
автоклавування з температурним режимом не менше 134 °С розміром 410x630мм -  3000 
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:
Закупівля здійснюється для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної 
хвороби (COVID-19).

Процедура закупівель здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі» (абз. 4 п. 31 Розділу X: на період дії встановленого Кабінетом Міністрів 
України карантину, відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних 
хвороб", закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних 
імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги 
хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного 
обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на 
COVID-19, систем постачання медичних газів) та послуг, необхідних для виконання
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заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОУШ-19), здійснюється в 
порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупівель.), Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)»

5. Обгрунтування доцільності закупівлі:
У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації на території Житомирської області 

для безперебійної роботи з проведення аналізів на визначення хворих на СОУГО-19 
вірусологічною лабораторією ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» для пакування та знезараження медичних 
відходів та відміною спрощеної закупівлі (Ідентифікатор закупівлі иА-2021-11-11-015938- 
а) необхідно придбати - Одноразові пакети для медичних відходів класу В для 
автоклавування з температурним режимом не менше 138 °С розміром 310x660 мм, 
620x780 мм, 410x630мм відповідно до вимоги на придбання завідуючої вірусологічною 
лабораторією Бояльською О.Г.
6. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
для пакування та знезараження медичних відходів необхідно придбати - Одноразові 
пакети для медичних відходів класу В для автоклавування з температурним 
режимом не менше 138 °С розміром 310x660 мм, 620x780 мм, 410x630мм з наступними 
медико-технічніми характеристиками 
Мікробіологічний статус -  нестерильні 
Матеріал -  Поліпропілен
Температура автоклавування не менше +138 °С
7. Обгрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості:
Для визначення очікуваної вартості предмету закупівлі було проведено моніторинг 
ринку постачальників
Очікувана вартість закупівлі складає 150000,00 (Сто п’ятдесят тисяч гривень 00 
копійок) без ПДВ в межах кошторисного призначення на 2021 рік.


