
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

ДК 021:2015 - 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 

стоматології та ветеринарної медицини (Діагностична ультразвукова 

система (НК 024-2019 – 40761- Загальноприйнята ультразвукова система 

візуалізації)) 

відповідно до пункту 4
1 

постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами) 

1. Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, його категорія: Державна установа «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського Національної академії 

медичних наук України», 61002, Україна, Харківська обл, м. Харків, вул. 

Алчевських, 10, код 02012131, категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби 

держави відповідно до п.3 ч.1 ст.2  Закону України «Про публічні закупівлі» зі 

змінами 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним 

словником: ДК 021:2015 - 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб 

медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Діагностична ультразвукова 

система (НК 024-2019 – 40761- Загальноприйнята ультразвукова система 

візуалізації)) 

3. Ідентифікатор закупівлі:  

UA-2022-02-21-008866-b 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у 

відповідності до потреб Державної установи «Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук України» 

та з урахуванням вимог законодавства. «Візуалізаційне обладнання для потреб 

медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (код НК 024:2019 – 40761 

Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) використовується при 

наданні медичної допомоги пацієнтам Інституту, які перебувають на лікуванні. 

Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі 

встановлені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю.  

 

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі даного виду продукції, бюджетного запиту та затверджений головним 

розпорядником коштів – Національною академією медичних наук України.  

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 



Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 

18.02.2020 № 275.  

При визначенні очікуваної вартості застосовувався метод порівняння 

ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на 

підставі отриманих комерційних пропозицій, а також аналізу та моніторингу 

ринкових цін, що відображені в електронній системі закупівель «PROZORRO». 

Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована 

очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних. Очікувана 

вартість предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю 

на кількість товару. 

Таким чином очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015 - 33110000-4 - 

Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної 

медицини (Діагностична ультразвукова система (НК 024-2019 – 40761- 

Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації)) становить 4138700,0 грн з 

ПДВ. 

 


