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Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. №1266 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. № 631 і 
від 11 жовтня 2016 р. №710» визначено, що головним розпорядником бюджетних 
коштів (розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктами 
господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та 
раціонального використання коштів забезпечити:

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;

Оприлюдення обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом 
розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного 
розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної 
власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного 
сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення 
про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель».

Так як КИП «Центр первинної медико-сауіітарної допомоги м. Стрия» не має 
власного веб-сайту, просимо Вас оприлюднити обгрунтування технічних та якісних

• • 'у/ -характеристик предмета закупівлі, а в даноуіуфмпадку закупівля: аналізатор 
гематологічний IVD, автоматичний, //
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Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги м. Стрия»

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі автоматичного 

гематологічного аналізатора, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 
ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців 
та громадських формувань, його категорія: ЄДРПОУ 42224043
Категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади;
Адреса: 82400, м. Стрий, вул. Охримовича,6.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися 
стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): - ДК 021:2015 
“Єдиний закупівельний словник” - 38430000-8 - Детектори та аналізатори 
(Автоматичний гематологічний аналізатор), код НК 024:2019 35476 - 
Аналізатор гематологічний IVD.

Вид процедури: відкриті торги

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: 'tfA-JOZHQ-ЯН 00209ФЬ

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета 
закупівлі: 393 COD f ОО j /ZD Q>грн.

Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено відповідно до 
пункту 1 частини 1 розділу III Методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 
275 (зі змінами) шляхом збору та аналізу інформації про ціни на медичне 
обладнання даної категорії, що міститься в мережі Інтернет у відкритому 
доступі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі. Термін постачання — з ________ 202__ р. (або з дати укладання
договору) по 3^- № ■ 202^ р. Технічні та якісні характеристики предмета 
закупівлі визначені відповідно до потреб замовника з метою закупівлі даного 
медичного обладнання. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 
наведені у додатку до тендерної документації, де конкретизується перелік 
необхідних характеристик зазначеного товару, їх кількість та вимоги щодо якості 
товару.


