
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) «Про ефективне використання державних коштів» 

Закупівлі товару за предметом– код за ДК 021:2015 – 33140000-3  медичні матеріали : 

Лот № 1–Шприци (Код за ДК 021:2015-33141310-6):( Шприц 2-комп 1 голка  10 мл 21,Код за ДК 

021:2015-33141310-6,47017;Шприц 2-комп 1 голка  2 мл 23G,Код за ДК 021:2015-33141310-6,47017; 

Шприц 2-комп 1 голка  20 мл 23G,Код за ДК 021:2015-33141310-6,47017; Шприц 2-комп 1 голка  5 мл 

22G,Код за ДК 021:2015-33141310-6,47017; шприц1.0 інсуліновий U-100 незйомна голка,Код за ДК 

021:2015-33141310-6,38501; Шприц ін'єкційний одноразового використання, 10,0 мл 

(трьохкомпонентний, з голкою 0,8 х 38 мм) ,Код за ДК 021:2015-33141310-6,47017; Шприц 

ін'єкційний одноразового використання, 20,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,8 х 38 мм),Код за 

ДК 021:2015-33141310-6,47017;Шприц 3-х компонентний 50,0 мл одноразового використання для 

перфузій з голкою, Код за ДК 021:2015-33141310-6,47017 );Лот 2 - Хірургічні рукавички ( Код за ДК 

021:2015-33141420-0) (Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені, розмір  M,код за ДК 

021:2015-33141420-0,47173;Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені, розмір  XL,код за 

ДК 021:2015-33141420-0,47173;Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, внутрішня 

поверхня вкрита полімерами,  розмір  6,5, код за ДК 021:2015-33141420-0,47173;Рукавички хірургічні 

латексні стерильні неприпудрені, внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  7, код за ДК 

021:2015-33141420-0,47173;Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, внутрішня 

поверхня вкрита полімерами,  розмір  7,5, код за ДК 021:2015-33141420-0,47173;Рукавички хірургічні 

латексні стерильні неприпудрені внутрішня поверхня вкрита полімерами, розмір  8,код за ДК 

021:2015-33141420-0,47173;Ортопедичні рукавички латексні стерильні, неприпудрені № 8; код за 

ДК 021:2015-33141420-0,40548;Ортопедичні рукавички латексні стерильні, неприпудрені №  8,5,код 

за ДК 021:2015-33141420-0,40548;Ортопедичні рукавички латексні стерильні, неприпудрені №  

7,5,код за ДК 021:2015-33141420-0,40548;Рукавички нестерильні,латексні,припудрені,розмір – L,код 

за ДК 021:2015-33141420-0,56286;Рукавички нестерильні,латексні,припудрені, розмір – XL,код за ДК 

021:2015-33141420-0,56286;Рукавички оглядові  нітрилові без пудри (океанська синь)   розмір - L ,код 

за ДК 021:2015-33141420-0,56286),за номером оголошення UA-2022-07-12-007587-а, 

шляхом застосування процедури закупівлі –відкриті торги з публікацією англійською мовою:  

Необхідність в оголошенні процедури закупівлі виникла  відповідно до Протоколу 

рішення фарм. комітету за № 22 від 12.07.2022 року, яка 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 забезпеченні потреби 

та лікувального процесу, залишків на складі та по структурним підрозділам  визначила 

потребу в закупівлі  на поточний період 2022 року   з коректуванням річної потреби відповідно 

до Протоколу № 16 від 29.12.2021 року. За вказаним предметом та лотами відповідно на 

протязі 2022 року оголошено закупівлю за № UA-2022-01-05-000887-b (відкриті торги з 

публікацією англійською мовою),торги відмінено. 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ) 

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

Кількісні та медико-технічні вимоги*  
код за ДК 021:2015 – 33140000-3  медичні матеріали : 

 Лот № 1–Шприци (Код за ДК 021:2015-33141310-6):( Шприц 2-комп 1 голка  10 мл 21,Код за 

ДК 021:2015-33141310-6,47017;Шприц 2-комп 1 голка  2 мл 23G,Код за ДК 021:2015-33141310-



6,47017; Шприц 2-комп 1 голка  20 мл 23G,Код за ДК 021:2015-33141310-6,47017; Шприц 2-

комп 1 голка  5 мл 22G,Код за ДК 021:2015-33141310-6,47017; шприц1.0 інсуліновий U-100 

незйомна голка,Код за ДК 021:2015-33141310-6,38501; Шприц ін'єкційний одноразового 

використання, 10,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,8 х 38 мм) ,Код за ДК 021:2015-

33141310-6,47017; Шприц ін'єкційний одноразового використання, 20,0 мл 

(трьохкомпонентний, з голкою 0,8 х 38 мм),Код за ДК 021:2015-33141310-6,47017;Шприц 3-х 

компонентний 50,0 мл одноразового використання для перфузій з голкою, Код за ДК 021:2015-

33141310-6,47017 ); 

Назва  виробу Од. 

виміру 

Код нк 

024:2019 

кількість 

Шприц 2-комп 1 голка  10 мл 21G 

Disposable injection syringe 10.0 ml (two-component, 

with a needle 21G) ;  

Код за ДК 021:2015-33141310-6 

Шт. 47017 

 

65000 

Шприц 2-комп 1 голка  2 мл 23G 

Disposable injection syringe 2.0 ml (two-component, 

with a needle 23G) ; 

Код за ДК 021:2015-33141310-6 

Шт 47017 

 

83400 

Шприц 2-комп 1 голка  20 мл 23G 

Disposable injection syringe 20.0 ml (two-component, 

with a needle 23G) ; 

Код за ДК 021:2015-33141310-6 

Шт.. 47017 

 

19050 

Шприц 2-комп 1 голка  5 мл 22G 

Disposable injection syringe 5.0 ml (two-component, 

with a needle 22G) ; 

Код за ДК 021:2015-33141310-6 

Шт.. 47017 

 

83700 

Шприц 1.0 інсуліновий U-100 незйомна голка 

Syringe for injection disposable 1.0 ml (insulin U - 100, 

with a not removable needle 0.30 x 8 mm); 

Код за ДК 021:2015-33141310-6 

Шт.. 38501 7650 

 

Шприц ін'єкційний одноразового використання, 10,0 

мл (трьохкомпонентний –складається з циліндра, 

резинового поршня и плунжера (штовхач поршня), з 

голкою 0,8 х 38 мм)  

Disposable injection syringe, 10.0 ml (three-component, 

with a needle 0.8 x 38 mm) ;  

Код за ДК 021:2015-33141310-6 

Шт. 47017 18000 

Шприц ін'єкційний одноразового використання, 20,0 

мл (трьохкомпонентний, складається з циліндра, 

резинового поршня и плунжера (штовхач поршня) з 

голкою 0,8 х 38 мм) / Disposable injection syringe, 20.0 

ml (three-component, with a needle 0.8 x 38 mm)  

Код за ДК 021:2015-33141310-6 

 

шт 47017 9700 

Шприц 3-х компонентний 50,0 мл одноразового 

використання для перфузій з голкою (Syringe 3-

component 50.0 ml for single use for perfusions with a 

needle) 

Код за ДК 021:2015-33141310-6 

 

Шт.  47017  

5000 

 

Лот 2 - Хірургічні рукавички ( Код за ДК 021:2015-33141420-0) (Рукавички оглядові 

латексні нестерильні припудрені, розмір  M,код за ДК 021:2015-33141420-

0,47173;Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені, розмір  XL,код за ДК 

021:2015-33141420-0 ,47173;Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, 

 



внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  6,5, код за ДК 021:2015-33141420-

0,47173;Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, внутрішня поверхня 

вкрита полімерами,  розмір  7, код за ДК 021:2015-33141420-0,47173;Рукавички хірургічні 

латексні стерильні неприпудрені, внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  7,5, 

код за ДК 021:2015-33141420-0,47173;Рукавички хірургічні латексні стерильні 

неприпудрені внутрішня поверхня вкрита полімерами, розмір  8,код за ДК 021:2015-

33141420-0,47173;Ортопедичні рукавички латексні стерильні, неприпудрені № 8; код за 

ДК 021:2015-33141420-0,40548;Ортопедичні рукавички латексні стерильні, 

неприпудрені №  8,5,код за ДК 021:2015-33141420-0,40548;Ортопедичні рукавички 

латексні стерильні, неприпудрені №  7,5,код за ДК 021:2015-33141420-0,40548;Рукавички 

нестерильні,латексні,припудрені,розмір – L,код за ДК 021:2015-33141420-

0,56286;Рукавички нестерильні,латексні,припудрені, розмір – XL,код за ДК 021:2015-

33141420-0,56286;Рукавички оглядові  нітрилові без пудри (океанська синь)   розмір - L , 

код за ДК 021:2015-33141420-0,56286): 

назва виробу 

 Од. 

виміру 

Код НК 

024:2019 кількість 

Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені, 

розмір  M, 

Examination gloves latex non-sterile powdered, size M 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пара 

47173 

112235 

Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені, 

розмір  XL 

Examination gloves latex non-sterile powdered, size XL 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пара 

47173 

21700 

Рукавички хірургічні латексні стерильні 

неприпудрені, внутрішня поверхня вкрита 

полімерами,  розмір  6,5,  

Sterile latex surgical gloves, powder-free, the inner 

surface is covered with polymers, size 6.5 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар 

47173 

2000 

Рукавички хірургічні латексні стерильні 

неприпудрені, внутрішня поверхня вкрита 

полімерами,  розмір  7,   

Sterile latex surgical gloves, powder-free, the inner 

surface is covered with polymers, size 7,0 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар 

47173 

5000 

Рукавички хірургічні латексні стерильні 

неприпудрені, внутрішня поверхня вкрита 

полімерами,  розмір  7,5,  

Sterile latex surgical gloves, powder-free, the inner 

surface is covered with polymers, size 7,5 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар 

47173 

23391 

Рукавички хірургічні латексні стерильні 

неприпудрені внутрішня поверхня вкрита 

полімерами, розмір  8  

Sterile latex surgical gloves, powder-free, the inner 

surface is covered with polymers, size 8,0 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар 

47173 

14310 

Ортопедичні рукавички латексні стерильні, 

неприпудрені № 8;  

Sterile orthopedic latex gloves, non-powdered No. 8 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар 

40548 

400 

Ортопедичні рукавички латексні стерильні, 

неприпудрені №  8,5  

40548 

400 



Sterile orthopedic latex gloves, non-powdered No. 8,5 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар 40548 1130 

Ортопедичні рукавички латексні стерильні, 

неприпудрені №  7,5 

Sterile orthopedic latex gloves, non-powdered No. 7,5 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар 

40548 

330 

Рукавички нестерильні,латексні,припудрені,розмір – 

L № 100Non-sterile, latex, powder-coated gloves, size - L 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 пар 

56286 

13400 

Рукавички нестерильні,латексні,припудрені, розмір – 

XL № 100Non-sterile, latex, powdered gloves, size - XL 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 пар 

56286 

14100 

Рукавички оглядові  нітрилові без пудри (океанська 

синь)   розмір - L № 100Nitrile examination gloves 

without powder (ocean blue), size - L 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 пар 

56286 

4340 

   

*Посилання в тендерній документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, 

конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати 

як «або еквівалент».  

В разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином 

засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого до 

тендерних  торгів товару, зазначеному у цій документації. 

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам: 

-Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико–технічним вимогам, 

викладеним у даному додатку до Документації.  

-Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, викладених у 

даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на 

відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника українською або 

російською мовами, в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його 

копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик надається Учасником у формі 

заповненої таблиці. 

-В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних 

вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, 

що визначений в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, а також 

документально підтвердити (надати копію сертифікату відповідності та/або декларації 

про відповідність, де зазначені точні параметри предмету закупівлі), що запропонований 

еквівалент продукції дозволений до застосування в медичній практиці на території України, 

відповідає технічним регламентам, дія яких поширюється на відповідні види (типи) продукції 

згідно із Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, відповідає 

вимогам щодо якості безпеки відповідно до законодавства України 

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам: 

1. Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним  до  застосування в Україні (завірені 

належним чином копії реєстраційних посвідчень надаються на кожну окрему партію товару 

при доставці). 

2. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним 

актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та 

підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або 

іншими документами, передбаченими чинним законодавством (завірені належним чином копії 

надаються на кожну окрему партію товару при доставці). 

3. Строк придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити 

не менше 80% від передбаченого. 

4. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання 

товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість 



товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному 

порядку щодо транспортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних 

властивостей та температурного режиму транспортування.  

5.Місце поставки:вул.Пирогова Миколи  8-13,м.Мукачево,Закарпатська область .урологічний 

корпус,2 поверх 

6. Розвантаження товару  по місцю призначення проводиться постачальником. 

7. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при 

транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ 

та ГОСТів. 

8.  Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна 

бути деформованою або пошкодженою.  

 

Розрахунок очікуваної вартість предмета закупівлі, а саме -3597778,00  (три  мільйони 

п’ятсот дев’яносто сім   тисяч сімсот сімдесят вісім  грн. 00 коп.) з ПДВ в т.ч. за лотом № 

635294,00  (шістсот тридцять п’ять двісті дев’яносто чотири грн.00 коп.),за лотом № 2-

2962484,00 (два мільйони дев’ятсот шістдесят дві тисячі чотириста вісімдесят чотири грн.00 

коп.), проведено 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 «Про внесення змін до Примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі», вимогами  реєстру оптово-відпускних цін на вироби 

медичного призначення,ведення якого передбачено наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 18.08.2014 р.№ 574 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних 

цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення,порядок внесення змін до нього та 

форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного 

призначення»,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.09.2014 за № 

1097/25874,Постанови КМУ від 25.03.2009р. №333 «Деякі питання державного регулювання 

цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (зі змінами),Постанови КМУ від 

17.10.2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» (зі змінами), і 

цінами, зареєстрованими у реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби відповідно до 

Постанови КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних 

цін на лікарські засоби», вартості вказаних позицій, за результатами проведених процедур на 

протязі 2022 року КНП «Мукачівська ЦРЛ»  за аналогічними закупівлями (у відповідності до 

цін,вказаних в укладених  договорах про закупівлю).Згідно статті 10 частини 3 оголошення 

про проведення конкурентних процедур закупівель у строки,встановлені у частині першій цієї 

статті,обов’язково додатково оприлюднюються в електронній системі закупівель англійською 

мовою,якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму,еквівалентну:для товарів і послуг-

133 тисячам євро; для робіт -5150 тисячам євро. Курс євро визначається згідно з офіційним 

курсом Національного банку України,станом на дату  оприлюднення в електронній системі 

закупівель оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі.Закупівлю 

необхідно оголосити з дотриманням вимог чинного законодавства та відповідно до річного 

плану закупівель КНП «Мукачівська ЦРЛ».Джерело фінансування закупівлі-кошти 

підприємства, отримані за результатами укладених договорів з НСЗУ,термін постачання 

товару - 01.09.2022 до 31.12.2022 року. 

Кількість:  

Лот 1-8 найменуваннь,291500 штук; 

Лот 2-12 найменуваннь,211606 пар; 

 

  



 

 

 

 

 

 


