
ОбrрунтуванIIя технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi,
розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi

(вiдповiдно до пункту 4'постанови КМУ вiд 11.10.201б Ns 7l0 uПро ефективне використання
державних коштiв>>

1. Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в
€диному державному peccTpi юридичних осiб, фiзичrrих осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань, Його категорiя: /{ержавна установа <Нацiонапьний науковий
центр <Iнститут карлiо:rогii iMeHi академiка М.!.Стражеска)) IIацiона,чьноТ академiТ
медичнихнаукУкраiни; вул. Народного Ополчення,5, м.КиТв,03151, УкраТна; код за
€ДРПОУ - 0201189З; категорiя замовника - юридичrrа особа, яка забезпечуе гlотреби
держави або територiа,rьноТ громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним
СЛоВником (у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного
лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета
закУпiвлi (лотiв) (за наявностi): Витратнi матерiали для iмунологiчних (дiагностичrrих)
дослiджень - 4 найменування. код ДК 021.2015: 33б90000-3 - Лiкарськi засоби рiзнi

3. Iдентифiкатор закупiвлi: UA-2021-1 1-15-003б77-Ь
4. Очiкувана BapTicтb предмета закупiвлi: _51_5l()()"0() грн. (п'ятсот п'ятнадцять тисяч

сто гривень 00 копiйок) з ПЩВ.
5. Обrрунтування розмiру бюджетного призначення: розмiр бюджетного призначення

для закупiвлi визначениЙ в cyMi 5 l 5 l()(),(X) грн. (п'ятсот п'ятнадцять тисяч сто гривень 00
копiйок) з П!В згiдно з кошторисом на 2021 piK.

6. Обrрунтування очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi: /[ля визначення очiкуваноТ
BapTocTi предмета закупiвлi здiйснено пошук, збiр та аналiз загальнодоступноi цiновоi
iнформацii. Врахована iнформацiя про цiни, цо мiститься в мережi iHTepHeT у вiдкритому
доступi, здiЙснено монiторинг та аналiз ринкових цiн, що вiдображенi в електроннiй системi
закупiвель @ROZORRO>, отриманих цiнових пропозицiй на запит.

7. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi: технiчнi та
якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до потреб замовника,
необхiдних для безперебiйного функцiонування установи з урахуванням вимог чинного
Законодавства УкраТни: постанови КМУ вiд 02.10.201З NЪ753 кПро затвердження Технiчного
регламенту щодо медичних виробiв>, постанови КМУ вiд 02.10.202| р.NЬ 754 кПро
ЗаТВердження Технiчного регламенту tцодо медичних виробiв для дiагностики invitro>,
ПОсТаноВи КМУ вiд 02.10.201З, Jф755 <<Про затвердження Технiчного регламенту щодо
активних медичних виробiв, якi iмплантують)), тощо.


