
Обrрунryвання технiчних та якiснпх характерпстпк предмета ]акупiвлi,
розмiру бюлжетного прп3наченяя. очiкуваяоi Bapтocтi предмета ]акупiвлi

(вiдповiдно до пункту 4' постанови КМУ вiд 11,10.2016 м 710 <<Про ефективне використання
державних коштiв))

1. Наймекуваппя, мiсцезнаходжовня та iдентифiкацiйний код замовникд в
€липому державяому peccTpi юрпдпчних осiб, фiзичпих осiб - пiдприсмцiв та
громадськпх формувань, Його категорiя: ,Щержавва уставова (Нацiонмьяий науковпЙ
центр (Iнститут кардiологii iMeпi академiка М.Д.Страхеска> Нацiональноi академii
медичЕих ваук УкраiЪи; вул. Народного Ополчення,5, м. Киiв,0З151, Украiпа; код за
СДРПОУ - 0201189З; категорiя замовпика * юридйчЕа особа, яка забезпечу€ потреби
держави або територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначеяням коду за €диttим Jакупiвслыlим
словпиком (у разi полiлу па лотп TaKi вИомостi повиннi tазначатися стосовно кожного
лота) та на3ви вiдповИццх класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета
закупiвлi (лотiв) (за паявностi): Вицlатнi матерiали для iмrlологiчних (лiагностичних)
дослiджень - 4 ЕайменуваЕня. код ДК 021:20l5: 3З690000-З - Лiкарськi засоби рiзнi

3. Iдеятпфiкатор закупiвлi: UA-2021- l 0 -\2-005'7'7'7 -Ь

4. Очiкувана вдртiсть предмета зактпiвлii 515100.00 грн. (п'ятсот п'ятЕадцять тисяч
сто гривень 00 копiйок) з П,ЩВ.

5. Обlрунтуваtrня розмiру бюджетного призпачепня: розмiр бюджетного призначенЕя
для закупiвлi визЕачений в cyMi 515100,00 грц, (п'ятсот Il'ятпадцять тисяч сто rривень 00
копiйок) з П,ЩВ згiдrо з кошторисом на 2021 piK.

6. Обrрунryванпя очiкуваноi Bapтocтi предмета закупiвлi: Для визначецня очiкуваноi
BapTocTi предмета закцriвлi здiйспено почryк, збiр та ана]Iiз заг IьЕодоступноi цiновоi
iнформачii. Врахована iнформачiя про цiни. шо мiститься в vережi iHTepHeT у вiдкри,Iому
доступi, в тому числi Еа сайтах виробникiв,та постачаJIьЕикiв вiдповiдноi прол,чкrlii.
Здiйсяеяо монiторияг та анмiз ринкових цiн, цrо вiдображенi в електроннiй системi
змулiвель <ФRoZoRRo>), отриммих цiнових пропозицiй на запит,

Очiкувапа BapTicTb предмета закупiвлi Витратнi матерiали для iмунологiчних
(дiагностичяих) дослiджепь -4 найменуванЕяl код ДК02l:2015: 33690000-3 - Лiкарськi
засоби рiзнi становить 5l5100,00 грн, (п'ятсот п'ятнадцять тисяч сто гривень 00 копiйок) з
пдв.

7. Обrрувryванпя техпiчЕих та якiсних характерпстик предмета здкупiвлi: технiчнi та
якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до потреб зачовника.
веобхiдвих для безперебiйIrого функчiонуваяня установи з )?ахуванням вимог чинного
закоцодавства Украiци; цостанови КМУ вiд 02.10.201З М75З <Про затверджеяня Технiчного
регламецту цодо медичЕих виробiв>, постаЕови КМУ вiд 02.10.2021 р. Nl 754 <<Про

3атвердження Техяi.*rого реглalмеIlту щодо медичвих виробiв для дiапlостики inйtloD,
постмови КМУ вiд 02.10.2013, Nэ755 <dlpo затвердженЕя Технiчного регламенту цодо
активЕих медичних виробiв, якi iмплантtтоть), тощо.


