
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: 

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна дитяча клінічна 

лікарня» Тернопільської обласної ради; 

вул. Академіка Сахарова, 2, м. Тернопіль, 43023; 

код за ЄДРПОУ – 02001305; 

категорія замовника – комунальна установа. 

2. 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 і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): "24450000-3 Агрохімічна продукція (Лот №1 

Дезінфекційні засоби для гігієнічної обробки рук медичного персоналу (2 найменування);  

Лот№2 Дезінфекційні засоби для обробки поверхонь, посуду, утилізації медичних відходів (4 

найменування); Лот №3 Дезінфекційні засоби для хірургічної обробки рук медичного 

персоналу та маркування операційного поля, засоби швидкої дії для обробки оптичної 

апаратури та УЗД датчиків, дезінфекції інструментів, достерилізаційного очищення, хімічної 

стерилізації апаратури (6 найменувань))" 

 

3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-06-09-008579-b  

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні  та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника та з урахуванням вимог нормативних документів. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі по ДК 021:2015 -  24450000-3 

Агрохімічна продукція відповідає фінансовому плану на 2021 рік. 

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 290 000,00 грн. з ПДВ. (Лот №1 - 215 

000,00 грн. з ПДВ; Лот №2 - 585 000,00 грн. з ПДВ; Лот №3- 490 000,00 грн. з ПДВ) 

 

       7.  Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до проведених пошуків 

в Google, Prozorro Market і в інших відкритих джерелах та становить 1 290 000,00 грн. з ПДВ. 
 

№ 

п/п 
Товар 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна з 

ПДВ 

Загальна 

вартість з 

ПДВ, грн. 

1 
Тонік БІОПАГДЕЗ СОФТ Каністра 5 

л. 

1000,00 70,00 

70000,00 

2 
ГРОНТАНОЛ Е Флакон 1 

л. 

550,00 263,64 

145000,00 

  Загальна вартість ЛОТ №1       215000,00 

1 Саніліт СТ (саше) 1 кг       шт. 700,00 370,00 259000,00 

2 Вернедор (1000мл) шт. 300,00 348,00 104400,00 



3 Вернедор (5000мл) шт. 120,00 1480,00 177600,00 

4 Вернедор- Плюс (1000мл) шт. 120,00 366,67 44000,00 

  Загальна вартість ЛОТ №2       585000,00 

1 Скін-дез преміум клінік 1л. шт 50,00 230,00 11500,00 

2 
АХД 2000 експрес серветки 

м/у (100 шт) 

шт. 300,00 170,00 

51000,00 

3 
Засіб дезінфікуючий "Віпасепт 

(Vipasept)", 1000 мл 

шт 1000,00 200,00 

200000,00 

4 
АХД 2000 експрес,1л з 

дозуючим пристроєм 

шт. 900,00 230,00 

207000,00 

5 Бланідас Еко-Стерил,1 кг шт 20,00 860,00 17200,00 

6 
Засіб дезінфікуючий для рук 

"Стерізол" з етанолом , 700 мл 

шт 10,00 330,00 

3300,00 

  Загальна вартість ЛОТ №3       490000,00 

  Загальна вартість:       1290000,00 

 


