
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

  

1 Назва замовника  Комунальне некомерційне підприємство «Міський 

пологовий будинок №1» Дніпровської міської ради. 

2 Код ЄДРПОУ 01984524 

3 Назва предметів закупівлі Стерилізатор паровий, 468 л. (Steam sterilizer, 

468 l.) 

 

 

4 Код національного 

класифікатора України 

ДК 021:2015 

Класифікатор медичних 

виробів - Код НК 024:2019 

ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та 

вироби медичного призначення різні 

НК 024:2019: 38671 — Стерилізатор паровий 

Steam sterilizer, 468 l. 

CPV: 33190000-8 

 

5 Вид процедури Відкриті торги з публікацією англійською мовою. 

6 Ідентифікатор закупівлі З метою забезпечення безперебійної роботи 

підприємства, оголошена закупівля   

UA-2021-07-19-002216-b 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-

19-002216-b 

7 Місце поставки 

товарів/виконання 

робіт/надання послуг 

м. Дніпро, вул. Воскресенська , буд. 2 

8 Сроки поставки 

товарів/виконання 

робіт/надання послуг 

По 31 грудня 2021року. 

9 Обґрунтування технічних 

та якісних характеристик 

предметів закупівлі 

Інформація про технічні, якісні та кількісні 

характеристики предметів закупівлі наведені в Додатку  

тендерної документації на закупівлю  

 

Технічні та якісні характеристики предметів 

закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-002216-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-002216-b


та з урахуванням вимог законодавства 

10 Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення  

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій (Розпорядження КМУ від 19 

травня 2021р №468-р) 

11 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

3500000 грн з ПДВ  

12 Кількість предметів 

закупівлі 

1 шт 

13 Обгрунтування обсягів 

закупівлі 

Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби на 

2021 рік, обрахованої  КНП «МПБ №1» ДМР ,та обсягу 

фінансування. 

14 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України затверджена примірна 

методика визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. 

 Проведений моніторинг цін, шляхом здійснення 

пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації 

про ціну товару (тобто інформація про ціни, що 

містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, 

спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 

електронних каталогах, в електронній системі закупівель 

«Прозоро», тощо. 

  

Дата заповнення: 20.07.2021р 
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