КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №17»
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 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: Комунальне

некомерційне підприємство “Київська міська клінічна лікарня № 17” виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - 01133, м. Київ, провулок
Лабораторний 14,16,18,20. Код ЄДРПОУ 03319759
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 (CPV) -33140000-3. Медичні матеріали (62934. Набір хірургічного одягу/драпірування;
63282 Кулька з бавовняної вовни, стерильний; 48134 Серветка марлева ткана, стерильна)
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-05-07-001015-b.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 375 000,00 грн. Визначення
очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про
ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення
очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.
Розмір бюджетного призначення: 375000,00 відповідно до очікуваних надходжень за пакетами медичних
гарантій
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання з дати
укладання договору по31.12.2021р.
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості медичних матеріалів визначені з урахуванням реальних
потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних
характеристик предмета закупівлі:
№з/п
1

Найменування

Комплект одягу та
покриттів операційних
для лапаратомії

2

Спонж марлевий

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
Комплект одягу та покриттів операційних для лапаротомії (халат медичний
(хірургічний) на зав’язках довжиною 130 см (розмір 50 - 52 (L)) - 3 шт.
(СМС - 35 г/м2), покриття операційне 200см х 160см - на дугу, з
регулюючим адгезивним операційним полем 30см х 20см та поглинаючими
зонами - 2 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття операційне 200см х 160см для
операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття операційне 140см х
80см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м2),
покриття операційне 35см х 20см - 4 шт. (спанлейс - 50 г/м2), чохол 150см х
80см для інструментального столу «Мейо» - 1 шт. (СМС+ламінований
спанбонд - 35+45 г/м2), пелюшка поглинаюча 60см х 60см з адгезивним
краєм - 1 шт. (целюлоза+абсорбент), стрічка адгезивна 50см х 5см - 1 шт.
(нетканий матеріал + скотч технічний), кишеня бічна 40см х 30см з липкою
фіксацією - 1 шт. (поліетилен - 55 г/м2), тримач шнура адгезивний 20см х
3см (на «липучці») - 1 шт. (стрічка контактна текстильна)) стерильний
Спонж марлевий медичний діаметром 2,5 см №50 (марля медична

3

медичний діаметром 2,5
см
Спонж марлевий
медичний діаметром 3,0
см

4

Серветка марлева
медична 5см*5см

5

Серветка марлева
медична 7,5см*7,5см

бавовняна, тип 20) стерильний
Спонж марлевий медичний діаметром 3 см №25 (марля медична бавовняна,
тип 20) стерильний
Серветка марлева медична 5 см х 5 см (8 шарів) №25 (марля медична
бавовняна, тип 17) стерильна
Серветка марлева медична 7,5 см х 7,5 см (8 шарів) №25 (марля медична
бавовняна, тип 17) стерильна

