
Обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі,  його
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення  про проведення конкурентної
процедури  закупівель  або  повідомлення  про  намір  укласти  договір  про  закупівлю  за
результатами переговорної процедури закупівель відповідно до Постанови КабМіну від 11
жовтня  2016  року  за  №  710  з  змінами  від 16  грудня  2020р.  №  1268.

Закупівлі товару за предметом- код за ДК 021:2015 – 24320000-3 Основні органічні
хімічні  речовини  :  спирт  етиловий  96  %  (код  за  Дк  021:2015  24322510-5  етиловий
спирт),спирт етиловий 70% (код за Дк 021:2015 24322510-5 етиловий спирт ) за номером
оголошення UA-2020-12-31-001221-a: 

Керуючись  Єдиним закупівельним словником, розглянувши та вивчивши   пропозиції
завідувачів  відділень,  керівників  служб  на  основі  наказу  МОЗ  №782  від  11.07.2017  ,
врахувавши  необхідність  максимального  задоволення   потреби   дотримуючись  галузевих
стандартів  охорони  здоров’я,    протоколів  надання  медичної  допомоги  та  нормативних
наказів  ,першочерговість  в  потребі  та  лікувальному  процесі,  залишків  на  складі  та  по
структурним  підрозділам  Фарм.комісія  визначила  потребу  в  закупівлі   на  2021  рік
наступний перелік відповідно до Протоколу № 2 від 23.12.2020 року: 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

код за ДК 021:2015-24320000-3 Основні органічні  хімічні речовини:спирт етиловий 96 % (код за Дк
021:2015  24322510-5 етиловий спирт), спирт етиловий 70% (код за Дк 021:2015  24322510-5 етиловий
спирт )

Спирт етиловий 96% 100,0 мл (флакон) флакони 12200

Спирт етиловий 70% 100,0 мл (флакон) флакони 8400

Очікувана вартість закупівлі   –391400,00 (триста дев’яносто одна тисяча чотириста  грн 00
коп.)  з  ПДВ,  джерело  фінансування  закупівлі-власний  бюджет  (кошти  від  господарської
діяльності  підприємства)-кошти  підприємства,отримані  за  результатом  укладених  угод  з
НСЗУ,  термін  постачання  товару  -  01.02.2021  до  31.12.2021  року.Загальна   кількість-2
найменування,20600  флаконів.Розрахунок очікуваної вартість предмета закупівлі,проведено
за результатами моніторингу цін на вказані позиції предмету закупівлі на протязі  2020 року в
електронній  системі  закупівель,  вартості  вказаних  позицій,  за  результатами  проведених
процедур на протязі 2020 року КНП «Мукачівська ЦРЛ»  за аналогічними закупівлями (у
відповідності до цін,вказаних у договорах про закупівлю), враховуючи наказ за № 275 від 18
лютого 2020 року «Про затвердження примірної  методики визначення очікуваної  вартості
предмета закупівлі» з змінами внесеними наказом № 649 від 07.04.2020 року № 649 «Про
внесення змін до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»


