
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. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Державна установа «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України»; 65061, 

м. Одеса, Французький бульвар 49/51; код за ЄДРПОУ – 02012094; категорія замовника – 

абзац 1 п. 3 ч.1 ст.2 Закону України "Про публічні закупівлі". 

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): ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби 

медичного призначення різні (33198000-4 Лікарняні паперові вироби) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2021-07-12-006104-c 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів до даного виду товару  

-- надати копії реєстраційних посвідчень (на момент поставки товару) у разі наявності. 

довідка в довільній формі про гарантії наявності сертифікатів якості та інструкцій 

використання на товар.( у разі наявності.) 

4.  Гарантійний лист у довільній формі про те, що термін придатності на момент 

поставки буде складати не менше 80% від загального терміну зберігання.Обґрунтування 

розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений 

відповідно до затвердженого кошторису на 2021 рік. 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 150 000 грн. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Визначено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель. 
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