
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик,  

очікуваної вартості та/або бюджетного призначення  

предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 

ДК021:2015, CPV-2015 33190000-8  Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 

(Кріопробірки 2,0 мл., Пробірка Фальконе на 15 мл., Пробірка типу Еппендорф 1,5 мл., Гребінка 

для магнітної «голови», Глубоколуночні плашки, Ванночка для реагентів, ПЛР-пробірка з 

оптично прозорою кришкою (круглої або плоскої) 0,2 мкл., Стріпована пробірка 0,2 мл. з 

оптично прозорою кришкою (круглої або плоскої), 8 пробірок в стрипі, ПЛР-плашки, Оптично- 

прозора плівка для запаювання/ заклеювання плашок, Наконечники для дозаторів 10 мкл. 

подовжені з фільтром, Наконечники для дозаторів 200 мкл, з фільтром, Наконечники для 

дозаторів 1000 мкл. з фільтром, Наконечники без фільтру 200 мкл., Наконечники з фільтром 

на 20 мкл., Наконечники з фільтром на 50 мкл. ) 

 

1.Найменування, місцезнаходження  та ідентифікаційний код Замовника: 

Державна установа «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоров’я України»; 

Місцезнаходження: вул.Велика Бердичівська, буд.64, м.Житомир, індекс 10002; 

Код ЄДРПОУ: 38499986 

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним  словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин препдмета  закупівлі (лотів) (за 

наявності): 

Предмет закупівлі за кодом ДК021:2015, CPV-2015 33190000-8  Медичне обладнання та вироби 

медичного призначення різні (Кріопробірки 2,0 мл., Пробірка Фальконе на 15 мл., Пробірка 

типу Еппендорф 1,5 мл., Гребінка для магнітної «голови», Глубоколуночні плашки, Ванночка 

для реагентів, ПЛР-пробірка з оптично прозорою кришкою (круглої або плоскої) 0,2 мкл., 

Стріпована пробірка 0,2 мл. з оптично прозорою кришкою (круглої або плоскої), 8 пробірок в 

стрипі, ПЛР-плашки, Оптично- прозора плівка для запаювання/ заклеювання плашок, 

Наконечники для дозаторів 10 мкл. подовжені з фільтром, Наконечники для дозаторів 200 мкл, 

з фільтром, Наконечники для дозаторів 1000 мкл. з фільтром, Наконечники без фільтру 200 

мкл., Наконечники з фільтром на 20 мкл., Наконечники з фільтром на 50 мкл. ). 

3.Посадова особа Замовника: Савчук Тетяна Валентинівна, уповноважена особа з проведення 

закупівель. 

4.Інформація про закупівлю: 

Вид та індентифікатор  процедури закуплі: Спрощена закупівля 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-11-013926-a: 33190000-8  Медичне обладнання та вироби 

медичного призначення різні (Кріопробірки 2,0 мл., Пробірка Фальконе на 15 мл., Пробірка 

типу Еппендорф 1,5 мл., Гребінка для магнітної «голови», Глубоколуночні плашки, Ванночка 

для реагентів, ПЛР-пробірка з оптично прозорою кришкою (круглої або плоскої) 0,2 мкл., 

Стріпована пробірка 0,2 мл. з оптично прозорою кришкою (круглої або плоскої), 8 пробірок в 

стрипі, ПЛР-плашки, Оптично- прозора плівка для запаювання/ заклеювання плашок, 

Наконечники для дозаторів 10 мкл. подовжені з фільтром, Наконечники для дозаторів 200 мкл, 

з фільтром, Наконечники для дозаторів 1000 мкл. з фільтром, Наконечники без фільтру 200 

мкл., Наконечники з фільтром на 20 мкл., Наконечники з фільтром на 50 мкл. ). 

 5.Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Визначення  очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється із застосуванням моніторингу 

цін, моніторингових цінової політики засобами ІНТЕРЕТУ  згідно наказу Міністерства  

розвитку економіки, торгівлі та  сільського господарства України  від 18.08.2020 №275 зі 

змінами та на підставі розрахунків заступника генерального директора  з економічнмих питань 

Остапенко Оксани Ростиславівни. 

6.Опис  закупівлі: Очікувана вартість закупівлі: 4 398 500 грн. ( чотири мільйони триста 

дев’яносто вісім тисяч  п’ятсот гривень 00 коп.). 

КЕКВ: 2220  

Строк поставки –  до 31 грудня 2022  року; 

7.  Технічні та якісні характеристики товару  знаходяться у додатку 3 до тендерної 

документації по закупівлі Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 



(Кріопробірки 2,0 мл., Пробірка Фальконе на 15 мл., Пробірка типу Еппендорф 1,5 мл., 

Гребінка для магнітної «голови», Глубоколуночні плашки, Ванночка для реагентів, ПЛР-

пробірка з оптично прозорою кришкою (круглої або плоскої) 0,2 мкл., Стріпована пробірка 0,2 

мл. з оптично прозорою кришкою (круглої або плоскої), 8 пробірок в стрипі, ПЛР-плашки, 

Оптично- прозора плівка для запаювання/ заклеювання плашок, Наконечники для дозаторів 10 

мкл. подовжені з фільтром, Наконечники для дозаторів 200 мкл, з фільтром, Наконечники для 

дозаторів 1000 мкл. з фільтром, Наконечники без фільтру 200 мкл., Наконечники з фільтром на 

20 мкл., Наконечники з фільтром на 50 мкл. ). 

8. Огрунтування: 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 заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій коронавірусної хвороби (COVID-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 (COVID-19)» 

 

 


