
Інформація щодо проведення закупівель 

 
№п/

п 

 

 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 15610000-7 

Продукція 

борошномельно-

круп'яної 

промисловості, код 

ДК 021:2015 – 

15610000-7 (крупи 

в асортименті) 

126 000,00 Продукції борошномельно-круп'яної промисловості, код ДК 021:2015 – 15610000-7 

(крупи в асортименті) -  закуповується для повноцінного харчування хворих, що 

перебувають в лікарні. 

 

Розрахунки обсягу закупівлі здійснено у відповідності до норм харчування на одного 

хворого в день для онкологічної лікарні, Порядку організації системи лікувального 

харчування хворих у закладах охорони здоров’я затвердженого Наказом 

МІНІСТЕРСТВА  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ від 29.10.2013 № 931. 

 

Товар, що постачається повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника,  

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  або інший подібний 

документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього 

загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути 

оформлений відповідно до вимог законодавства України. 

Товар не повинен містити небезпечні для організму речовини, ГМО, тощо. 

На кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва харчового 

продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата 

виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну 

цінність. Товар повинен відповідати зазначеним стандартам. Упаковка товару повинна 

відповідати зазначеним умовам. 

Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 90 % від 

загального терміну зберігання. 

Постачальник разом з продукцією надає Замовнику накладну на товар та всю 

супровідну документацію (сертифікат якості (відповідності) підприємства-виробника) 

згідно вимог діючого  законодавства. 

Доставка товару здійснюється за адресою Замовника за заявкою Замовника. 

 

Ціна закупівлі визначена на підставі моніторингу цін розглянутих процедур 

опублікованих на сайті «Prozorro» та середньоспоживчих цін по м.Києву. 

Відкриті 

торги 



2. 

 

 

33170000-2 

«Обладнання для 

анестезії та 

реанімації» 

456 673,00 Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33170000-2 «Обладнання для анестезії та 

реанімації». 

 Данну номенклатуру сформовано відповідно до адекватного анестезіологічного 

забезпечення в операційній та для лікування онкологічних хворих у відділенні 

анестезіології та реанімації до кінця поточного року. 

 

Інформацію щодо обсягів закупівлі медичних виробів підготовлено згідно з визначеною 

щорічною потребою, аналізом залишків, витрат, очікуваних поставок та виділеним 

бюджетним фінансуванням на 2021 рік.  

Обсяг закупівлі розрахований на отримання окремими партіями, відповідно до заявок 

закладу, не однією поставкою, а протягом поточного року. 

 

Для закупівлі медичних виробів, які дозволені для застосування на території України, 

необхідними підтверджувальними документами якості є: за процедурою оцінки 

відповідності виробів медичних виробів вимогам Технічних регламентів обов’язкове 

надання копій Декларації про відповідність та/або Сертифікату відповідності з 

додатками (якщо передбачені) та документів, які підтверджують якість виробу або за 

процедурою державної реєстрації – копій Свідоцтва про державну реєстрацію та 

документів, які підтверджують якість виробу; Інструкція з медичного застосування 

державною мовою (якщо інструкція передбачена виробником) на кожний предмет 

закупівлі. Термін придатності для планового використання предмету закупівлі повинен 

становити не менше 80% від загального терміну придатності товару, визначеного 

виробником, або не менше 24 місяців на момент поставки. 

 

Проведено моніторинг середньої ринкової ціни, розгляд оптових цінових пропозицій 

дистриб’юторів фармацевтичного ринку. Очікуваною ціною закупівлі медичного виробу 

стала найнижча запропонована ціна. 

Відкриті 

торги 

 

 

В.о.директора                                                                                                                                                                          О.М.Клюсов 

 

 

Заступника директора з економічних питань                                                                                                                       О.М.Клименко 


