
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)) 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ"; 36011, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ДМИТРІЄВА, будинок 7-А; ЄДРПОУ 02008951; 

 Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

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) 

Ідентифікатор 

закупівлі 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Обґрунтування розміру 

бюджетного 

призначення, очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі 

Розмір 

бюджетного 

призначення,  

джерело 

фінансування 

послуги з 

організації 

харчування 
пацієнтів 

 до 31 грудня 2021 

(Код ДК 021:2015 
55520000-1 

Кейтерингові 

послуги) 

UA-2021-04-

20-005524-c 

Послуги з організації харчування пацієнтів – 93613 комплекти (комплект – 

харчування одного хворого на один ліжко-день) Приготування калорійних 

високоякісних страв повинно здійснюватись з використанням 
сертифікованої сировини та з чітким дотриманням термінів реалізації. 

Проведення щоденного бракеражу готової продукції за участю медичних 

працівників диспансеру, відповідно до діючого Положення про бракераж їжі 
на підприємствах громадського харчування та бракераж сировини з 

обов’язковою наявністю гігієнічних висновків. Учасник повинен бути 

забезпечений: - продуктами харчування відповідно до меню; - своєчасною 

доставкою необхідних продуктів харчування; - посудом, інвентарем, 
миючими засобами, а працівники їдальні спецодягом. Послуги, що будуть 

надаватися учасником, повинні відповідати вимогам Наказу МОЗ України 

№931 від 29.10.2013 «Про удосконалення організації лікувального 

Очікувана вартість 

закупівлі визначена 

виходячи об’єму закупівлі 
з урахуванням потреби 

лікувального закладу та з 

використанням 
загальнодоступної 

інформацію щодо цін, яка 

міститься в електронній 

системі закупівель 
"Prozorro". 

3 744 520 грн 

Кошти НСЗУ 



харчування та роботи дієтологічної системи в Україні» 

послуги з 
технічного 

обслуговування 

комп’ютерних 

томографів СТ/е 
Dual та Optima 

CT520 (код ДК 

021:2015 
50420000-5 

Послуги з ремонту 

і технічного 
обслуговування 

медичного та 

хірургічного 

обладнання) 

UA-2021-04-
26-004863-c 

Якість послуг повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів у 
сфері діяльності, яка є предметом закупівлі. 

За результатами проведеного інформаційного моніторингу, на даний час, 

офіційним партнером компанії GE Healthcare в Україні з правом поставки і 

продажу оригінальних запасних частин та надання послуг з технічного 
обслуговування і ремонту медичного обладнання GE Healthcare на території 

України є ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", інших компаній-

уповноважених представників/дистриб’юторів/дилерів GE Healthcare в 
довідково-інформаційному фонді ТПП України не виявлено. Відповідно 

ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" є єдиним сертифікованим 

виконавцем робіт/послуг ремонту комп’ютерних томографів СТ/е Dual та 
Optima CT520, включаючи поставку та заміну оригінальних запасних частин 

до нього. Документи, що підтверджують наявність умов застосування 

переговорної процедури закупівлі: довідка Торгово-промислової палати 

України (вих.802/08.0-7.3 від 19.03.21 p.) 

Очікувана вартість 
предмету закупівлі 

розрахована методом 

порівняння ринкових цін, а 

саме визначення очікуваної 
вартості на підставі даних 

ринку на момент вивчення 

ринку та з урахуванням 
принципу здійснення 

публічних закупівель 

максимальна економія, 
ефективність та 

пропорційність 

342 000.00 грн 

рукавички медичні 

(Код ДК 021:2015 - 

33140000-3 
Медичні 

матеріали) 

UA-2021-04-

27-000978-a 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 
Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована виходячи з 
потреби лікувального 

закладу та з використанням 

загальнодоступної 

інформацію щодо цін, яка 
міститься у відкритих 

джерелах (у тому числі на 

сайтах виробників та 
постачальників відповідної 

продукції) 

806 120.00 грн 

Кошти НСЗУ 

антибіотики 

(Амоксіцилін 
+клавуланова к-та, 

Цефепім, 

Цефтриаксон) 
(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-04-

27-001537-a 

Забезпечення диспансеру антибіотиками.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 
референтне ціноутворення 

на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 
України від 18.08.2014 № 

200 000.00 грн 

 
Кошти НСЗУ 



574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 
оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 
порядок внесення до нього 

змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 
виріб медичного 

призначення" 

лікарські засоби 
(Амброксол, 

Дротаверин, 

Дескетопрофену 

тр., Кеторолак, 
Лідокаїн, 

Ондансетрон, 

Цефуроксим) 
(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 

Фармацевтична 
продукція) 

UA-2021-04-
27-003951-a 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  
Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 
предмету закупівлі 

розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 
референтне ціноутворення 

на лікарські засоби та 

вироби медичного 
призначення, що 

закуповуються за кошти 

державного та місцевих 
бюджетів" та наказ МОЗ 

України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 
оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 
порядок внесення до нього 

змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 
виріб медичного 

призначення" 

245 000 грн 
 

Кошти НСЗУ 

Медичні вироби 
для анестезіології 

(Код ДК 021:2015 - 

33140000-3 

Медичні 
матеріали) 

UA-2021-04-
27-005282-a 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 
специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 
сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 
предмету закупівлі 

розрахована виходячи з 

потреби лікувального 

закладу та з використанням 
загальнодоступної 

324 000 грн 
Кошти НСЗУ 



інформацію щодо цін, яка 

міститься у відкритих 
джерелах (у тому числі на 

сайтах виробників та 

постачальників відповідної 
продукції) 

Шприци 

(Код ДК 021:2015 - 

33140000-3 
Медичні 

матеріали) 

UA-2021-04-

28-001943-a 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 
Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована виходячи з 
потреби лікувального 

закладу та з використанням 

загальнодоступної 
інформацію щодо цін, яка 

міститься у відкритих 

джерелах (у тому числі на 

сайтах виробників та 
постачальників відповідної 

продукції) 

476 000 грн 

Кошти НСЗУ 

поточний ремонт 
гамма-

терапевтичного 

апарату «АГАТ-

ВУ» 
(Код ДК 021:2015 

50420000-5 

Послуги з ремонту 
і технічного 

обслуговування 

медичного та 
хірургічного 

обладнання) 

UA-2021-04-
28-002855-a 

Поточний ремонт медичного обладнання повинен виконуватись Учасником, 
який має відповідні ліцензії, дозволи, свідоцтва тощо на виконання даних 

робіт (надати копію відповідного документу). 

Поточний ремонт медичного обладнання проводиться за місцем 

експлуатації обладнання на території замовника, або в спеціалізованому 
приміщенні. 

Учасник, при проведенні поточного ремонту медичного обладнання 

повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі 
охорони праці і техніки безпеки та захисту навколишнього середовища. 

 

Очікувана вартість 
предмету закупівлі 

розрахована методом 

порівняння ринкових цін, а 

саме визначення очікуваної 
вартості на підставі даних 

ринку на момент вивчення 

ринку та з урахуванням 
принципу здійснення 

публічних закупівель 

максимальна економія, 
ефективність та 

пропорційність 

200 000 грн 
 

Кошти НСЗУ 

послуги з 

технічного 
обслуговування 

гамма-

терапевтичних 

апаратів: «АГАТ-
ВУ», «АГАТ-С», 

«АГАТ-Р1», 

«ТЕРАГАМ К-01» 
(Код ДК 021:2015 

UA-2021-04-

28-004359-a 

Технічне обслуговування медичного обладнання повинен виконуватись 

Учасником, який має відповідні ліцензії, дозволи, свідоцтва тощо на 
виконання даних робіт (надати копію відповідного документу). 

Технічне обслуговування медичного обладнання проводиться за місцем 

експлуатації обладнання на території замовника, або в спеціалізованому 

приміщенні. 
Технічне обслуговування проводиться відповідно до регламенту, 

нормативно-технічної, або експлуатаційної документації виробника 

обладнання. 
 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована методом 

порівняння ринкових цін, а 

саме визначення очікуваної 

вартості на підставі даних 
ринку на момент вивчення 

ринку та з урахуванням 

принципу здійснення 
публічних закупівель 

470 000 грн  

Кошти НСЗУ 



50420000-5 

Послуги з ремонту 
і технічного 

обслуговування 

медичного та 
хірургічного 

обладнання) 

максимальна економія, 

ефективність та 
пропорційність 

лікарські засоби 

ампульовані 
(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 

Фармацевтична 
продукція) 

UA-2021-04-

28-005774-a 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 
референтне ціноутворення 

на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 
України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 
оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 
виріб медичного 

призначення" 

298 000 грн 

 
Кошти НСЗУ 

комп’ютери в 

комплекті 
(Код ДК 021:2015 

30210000-4 

Машини для 
обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

UA-2021-05-

17-011174-b 

Технічні та якісні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 
норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована методом 

порівняння ринкових цін, а 

саме визначення очікуваної 
вартості на підставі даних 

ринку на момент вивчення 

ринку та з урахуванням 

принципу здійснення 
публічних закупівель 

345 000 грн 

 
Кошти НСЗУ 

 



максимальна економія, 

ефективність та 
пропорційність 

Ноутбуки 

(Код ДК 021:2015 

30210000-4 
Машини для 

обробки даних 

(апаратна 
частина)) 

UA-2021-05-

17-011928-b 

Технічні та якісні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована методом 
порівняння ринкових цін, а 

саме визначення очікуваної 

вартості на підставі даних 
ринку на момент вивчення 

ринку та з урахуванням 

принципу здійснення 
публічних закупівель 

максимальна економія, 

ефективність та 

пропорційність 

100 000 грн 

 

Кошти НСЗУ 
 

Пробірки 

(Код ДК 021:2015 - 

33140000-3 
Медичні 

матеріали) 

UA-2021-05-

18-002308-b 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 
Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована виходячи з 
потреби лікувального 

закладу та з використанням 

загальнодоступної 

інформацію щодо цін, яка 
міститься у відкритих 

джерелах (у тому числі на 

сайтах виробників та 
постачальників відповідної 

продукції) 

599 600 грн 

Кошти НСЗУ 

Антибіотики 

(Код ДК 021:2015 - 
33600000-6 

Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-05-

18-005881-b 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 
референтне ціноутворення 

на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 
України від 18.08.2014 № 

779 500 грн 

Кошти НСЗУ 



574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 
оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 
порядок внесення до нього 

змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 
виріб медичного 

призначення" 

Деззасоби 
(Код ДК 021:2015 

24450000-3 

Агрохімічна 

продукція) 

UA-2021-05-
19-008795-b 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 
специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 
сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 
предмету закупівлі 

розрахована виходячи з 

потреби лікувального 

закладу та з використанням 
загальнодоступної 

інформацію щодо цін, яка 

міститься у відкритих 
джерелах (у тому числі на 

сайтах виробників та 

постачальників відповідної 
продукції) 

521 750 грн 
Кошти НСЗУ 

Хімреактиві 

(Код ДК 021:2015 

24320000-3 
Основні органічні 

хімічні речовини) 

UA-2021-05-

19-011318-b 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 
Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована виходячи з 
потреби лікувального 

закладу та з використанням 

загальнодоступної 
інформацію щодо цін, яка 

міститься у відкритих 

джерелах (у тому числі на 

сайтах виробників та 
постачальників відповідної 

продукції) 

408 200 грн 

  

Кошти НСЗУ 

реактиви 

лабораторні 
(Код ДК 021:2015 

24210000-9 

Оксиди, пероксиди 
та гідроксиди) 

UA-2021-05-

20-006419-b 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 
норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 
сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована виходячи з 

потреби лікувального 

закладу та з використанням 
загальнодоступної 

402 000 грн  

Кошти НСЗУ 



інформацію щодо цін, яка 

міститься у відкритих 
джерелах (у тому числі на 

сайтах виробників та 

постачальників відповідної 
продукції) 

технічне 

обслуговування та 

поточний ремонт 
медичного 

обладнання 

(Код ДК 021:2015 
50420000-

5Послуги з 

ремонту і 

технічного 
обслуговування 

медичного та 

хірургічного 
обладнання) 

UA-2021-05-

20-009964-b 

Поточний ремонт і технічне обслуговування медичного обладнання 

проводиться за місцем експлуатації обладнання на території замовника, або 

в спеціалізованому приміщенні. 
Технічне обслуговування проводиться відповідно до регламенту, 

нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника 

обладнання. 
У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного 

обслуговування, Учасник повинен усунути їх безоплатно, у термін не 

більше 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження відповідного 

звернення замовника. 
Учасник, при проведенні робіт з технічного обслуговування та поточного 

ремонту медичного обладнання повинен забезпечувати дотримання вимог 

нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки. 
Поточний ремонт, виконується Учасником на підставі заявки лікувального 

закладу, або в разі виявлення такої необхідності при виконанні послуг з 

технічного обслуговування медичного обладнання. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована методом 
порівняння ринкових цін, а 

саме визначення очікуваної 

вартості на підставі даних 
ринку на момент вивчення 

ринку та з урахуванням 

принципу здійснення 

публічних закупівель 
максимальна економія, 

ефективність та 

пропорційність 

862 000 грн  

 

Кошти НСЗУ 

наркозні препарати 
(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 

Фармацевтична 
продукція) 

UA-2021-05-
21-007325-b 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  
Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 
предмету закупівлі 

розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 
02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 

на лікарські засоби та 
вироби медичного 

призначення, що 

закуповуються за кошти 

державного та місцевих 
бюджетів" та наказ МОЗ 

України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 
Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 
порядок внесення до нього 

173 000 грн 
Кошти НСЗУ 



змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 
ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 

призначення" 

послуги з 
постачання 

програмного 

забезпечення 
(пакетів оновлень) 

для управління 

закладом охорони 
здоров’я (медичної 

інформаційної 

системи «Каштан» 

(Код ДК 021:2015 
72250000-2 

Послуги, пов’язані 

із системами та 
підтримкою) 

UA-2021-05-
31-008625-b 

Після встановлення програмного забезпечення МІС «Каштан», сервер 
працює як програмно-апаратний комплекс, до якого мають доступ 

ліцензована кількість користувачів. Програмно-апаратний комплекс надає 

деякі послуги іншим програмам (клієнтам), що працюють з системою. 
Таким чином, медичний заклад найефективніше за все, може працювати 

через серверне обладнання, придбане та підключене Комунальне 

підприємство «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер 
Полтавської обласної ради» для організації взаємозв’язку з МІС «Каштан». 

Використання інших систем може стати причиною не лише нестабільної 

роботи всієї електронно-інформаційної системи лікарні, а й порушити 

інтелектуальні (авторські) права власника та користувачів МІС «Каштан» 
внаслідок втручання в роботу програмного забезпечення на сервері інших 

програм.  

 

Очікувана вартість 
предмету закупівлі 

розрахована методом 

порівняння ринкових цін, а 
саме визначення очікуваної 

вартості на підставі даних 

ринку на момент вивчення 
ринку та з урахуванням 

принципу здійснення 

публічних закупівель 

максимальна економія, 
ефективність та 

пропорційність 

400 000 грн 
 

200 000,00 грн. 

 
Місцевий 

бюджет 

 
200 000,00 грн. 

 

Кошти НСЗУ 

Хелюмінесцентні 

препарати 

(Код ДК 021:2015 
33690000-3 

Лікарські засоби 

різні) 

UA-2021-06-

22-013082-c 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 
Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована виходячи з 
потреби лікувального 

закладу та з використанням 

загальнодоступної 
інформацію щодо цін, яка 

міститься у відкритих 

джерелах (у тому числі на 
сайтах виробників та 

постачальників відповідної 

продукції) 

678 300 грн   

  

Кошти НСЗУ 

Пробірки 
(Код ДК 021:2015 - 

33140000-3 

Медичні 

матеріали) 

UA-2021-06-
24-001845-c 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 
специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 
сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 
предмету закупівлі 

розрахована виходячи з 

потреби лікувального 

закладу та з використанням 
загальнодоступної 

інформацію щодо цін, яка 

міститься у відкритих 
джерелах (у тому числі на 

435 500 грн 
  

Кошти НСЗУ 



сайтах виробників та 

постачальників відповідної 
продукції) 

Розчини 

(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 
Фармацевтична 

продукція) 

 

UA-2021-07-

08-006843-c 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 
сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована керуючись 
Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 

України від 18.08.2014 № 
574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 
призначення" 

436 000 грн 

Кошти НСЗУ 

Розчини 

(Код ДК 021:2015 - 
33600000-6 

Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-07-

12-004168-c 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 

України від 18.08.2014 № 
574 "Про затвердження 

906 000 грн 

Кошти НСЗУ 



Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 
призначення" 

Білки плазми крові 

людини, Альбумин 
людини 

(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 

Фармацевтична 
продукція) 

UA-2021-07-

12-004462-c 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 
України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 
призначення" 

590 000 грн 

Кошти НСЗУ 

наркозні препарати 

(код ДК 021:2015 - 
33600000-6 

Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-07-

12-006296-c 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та 

158 500 грн 

Кошти НСЗУ 



вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 
України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 
виріб медичного 

призначення" 

наркозні препарати 

(Код ДК 021:2015 - 
33600000-6 

Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-07-

12-008212-c 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 
референтне ціноутворення 

на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 
України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 
виріб медичного 

призначення" 

101 000 грн 

 
Кошти НСЗУ 



медичні вироби 

(витратні 
матеріали) 

(Код ДК 021:2015 - 

33140000-3 
Медичні 

матеріали) 

UA-2021-07-

21-008347-b 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 
норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 
сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована виходячи з 

потреби лікувального 

закладу та з використанням 
загальнодоступної 

інформацію щодо цін, яка 

міститься у відкритих 

джерелах (у тому числі на 
сайтах виробників та 

постачальників відповідної 

продукції) 

1 899 000 грн 

Кошти НСЗУ 

лікарські засоби 

(Дексаметазон, 

Еноксапарин 

натрію, 
Меропенем, 

Омепразол, 

Фосфоміцин) 
(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 

Фармацевтична 
продукція) 

UA-2021-07-

22-001239-b 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 
02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 

на лікарські засоби та 
вироби медичного 

призначення, що 

закуповуються за кошти 
державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 

України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 
Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби і вироби 
медичного призначення, 

порядок внесення до нього 

змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 
ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 

призначення" 

363 900 грн 

 

Кошти НСЗУ 

Поточний ремонт 

ендоскопічного 

обладанання 

План закупівель 
Відкриті торги 

UA-2021-07-

22-001927-b 

Поточний ремонт медичного обладнання повинен виконуватись Учасником, 

який має відповідні ліцензії, дозволи, свідоцтва тощо на виконання даних 

робіт (надати копію відповідного документу). 

Поточний ремонт медичного обладнання проводиться за місцем 
експлуатації обладнання на території замовника, або в спеціалізованому 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована методом 

порівняння ринкових цін, а 
саме визначення очікуваної 

300 000 грн 

 

Кошти НСЗУ 



Дані опубліковано 

на ЦБД  з КЕП  
(Код ДК 021:2015 

50420000-5 

Послуги з ремонту 
і технічного 

обслуговування 

медичного та 

хірургічного 
обладнання) 

приміщенні. 

 

вартості на підставі даних 

ринку на момент вивчення 
ринку та з урахуванням 

принципу здійснення 

публічних закупівель 
максимальна економія, 

ефективність та 

пропорційність 

лікарські засоби 

(йогексол, 
еноксапарин, 

дексаметазон, 

транексанова 

кислота) 
(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 

Фармацевтична 
продукція) 

UA-2021-07-

26-003496-b 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 
України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 
призначення" 

1 209 000 грн 

 
Кошти НСЗУ 

Антибіотики 

(Код ДК 021:2015 - 
33600000-6 

Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-08-

11-001549-a 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та 

560 200 грн 

 
Кошти НСЗУ 



вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 
України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 
виріб медичного 

призначення" 

Барій сульфат для 

рентгеноскопії 
(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 

Фармацевтична 
продукція) 

UA-2021-08-

11-001948-a 

Технічні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 
норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 
сертифікатом якості виробника. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована виходячи з 

потреби лікувального 

закладу та з використанням 
загальнодоступної 

інформацію щодо цін, яка 

міститься у відкритих 

джерелах (у тому числі на 
сайтах виробників та 

постачальників відповідної 

продукції) 

194 300 грн 

Кошти НСЗУ 

Хіміотерапевтичні 

препарати 

(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 
Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-08-

11-003050-a 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 
02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 

на лікарські засоби та 
вироби медичного 

призначення, що 

закуповуються за кошти 

державного та місцевих 
бюджетів" та наказ МОЗ 

2 360 500 грн 

 

Кошти НСЗУ 



України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 
Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби і вироби 
медичного призначення, 

порядок внесення до нього 

змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 
ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 

призначення" 

набір для ЛОР 

хірургічних 

процедур 

(код ДК 021:2015 
33160000-9 

Устаткування для 

операційних 
блоків) 

UA-2021-08-

13-005326-a 

Технічні та якісні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 

норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована методом 

порівняння ринкових цін, а 
саме визначення очікуваної 

вартості на підставі даних 

ринку на момент вивчення 
ринку та з урахуванням 

принципу здійснення 

публічних закупівель 
максимальна економія, 

ефективність та 

пропорційність 

224 000 грн 

 

Кошти НСЗУ 

 

лікарські засоби 
ампульовані 

(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 
Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-08-
17-010244-a 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  
Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 
предмету закупівлі 

розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 
02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 

на лікарські засоби та 

вироби медичного 
призначення, що 

закуповуються за кошти 

державного та місцевих 
бюджетів" та наказ МОЗ 

України від 18.08.2014 № 

574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 
оптово-відпускних цін на 

374 800 грн 
 

Кошти НСЗУ 



лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 
порядок внесення до нього 

змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 
ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 

призначення" 

сенсорний екран у 
зборі вер. 2 

(08690316001) до 

біохімічного 
аналізатора Cobas 

c111 

(код ДК 021:2015 

31710000-6 
Електронне 

обладнання) 

UA-2021-08-
28-006515-a 

Біохімічний аналізатор Cobas знаходиться у суборенді згідно договору 
суборенди між ТОВ «Діалог Діагностікс» та Комунальне підприємство 

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 

ДИСПАНСЕР ПOP» №7726/СО/19 від 04.10.19 р. (далі – Договір). Пункт 
5.2.5. Договору передбачає, що Суборендар (КП ПОКОД ПОР) не має права 

допускати до роботи з обладнанням третіх осіб. Відповідно до п. 5.2.7. 

Суборендар зобов’язаний повернути Обладнання після закінчення строку 

Договору та у разі припинення Договору, у тому числі розірвання Договору, 
у робочому стані з урахуванням його нормального зносу. Відповідно до п. 

5.2.13. Суборендар зобов’язаний за власний рахунок придбавати витратні 

матеріали для здійснення сервісного обслуговування Обладнання, що 
включає в себе заміну дефектних деталей та роботу сервісного інженера. 

Відповідно до вищезазначеного КП ПОКОД ПОР має право провести 

закупівлю сенсорного екрана у зборі вер. 2(08690316001) до біохімічного 
аналізатора Cobas c111 включаючи роботу сервісного інженера у ТОВ 

«Діалог Діагностікс». 

Очікувана вартість 
предмету закупівлі 

розрахована методом 

порівняння ринкових цін, а 
саме визначення очікуваної 

вартості на підставі даних 

ринку на момент вивчення 

ринку та з урахуванням 
принципу здійснення 

публічних закупівель 

максимальна економія, 
ефективність та 

пропорційність 

112 200 грн з  
 

Кошти НСЗУ 

радіоізотопна 

(радіоактивна) 
продукція 

(Код ДК 021:2015 

24310000-0 
«Основні 

неорганічні хімічні 

речовини) 

UA-2021-09-

03-006829-c 

Технічні та якісні характеристики визначено відповідно до особливостей та 

специфіки роботи КП ПОКОД ПОР, та з урахуванням загальноприйнятих 
норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована методом 

порівняння ринкових цін, а 

саме визначення очікуваної 
вартості на підставі даних 

ринку на момент вивчення 

ринку та з урахуванням 

принципу здійснення 
публічних закупівель 

максимальна економія, 

ефективність та 
пропорційність 

31 140 грн 

 
Кошти НСЗУ 

 

Білки плазми крові 

людини, Альбумин 

людини 
(Код ДК 021:2015 - 

UA-2021-09-

14-012110-b 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 
сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована керуючись 
Постановою КМУ від 

590 000 грн 

 

Кошти НСЗУ 



33600000-6 

Фармацевтична 
продукція) 

 

02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 

України від 18.08.2014 № 
574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 
призначення" 

лікарські засоби 

(ЙОГЕКСОЛ, 
АНІДУЛАФУНГІ

Н, ІБУПРОФЕН) 

(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 
Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-10-

05-004824-b 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 

України від 18.08.2014 № 
574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

1 688 300 грн 

 
Кошти НСЗУ 



ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 
призначення" 

Розчини 

(Код ДК 021:2015 - 

33600000-6 
Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-10-

05-007653-b 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 

документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 
сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

розрахована керуючись 
Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 

України від 18.08.2014 № 
574 "Про затвердження 

Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 
призначення" 

724 000 грн 

 

Кошти НСЗУ 

Антибіотики 

(Код ДК 021:2015 - 
33600000-6 

Фармацевтична 

продукція) 

UA-2021-10-

05-011743-b 

Забезпечення диспансеру лікарськими засобами.  

Якість Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується 

сертифікатом якості виробника 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована керуючись 

Постановою КМУ від 

02.07.2014 № 240 "Про 

референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та 

вироби медичного 

призначення, що 
закуповуються за кошти 

державного та місцевих 

бюджетів" та наказ МОЗ 

України від 18.08.2014 № 
574 "Про затвердження 

134 900 грн 

 
Кошти НСЗУ 



Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, 

порядок внесення до нього 
змін та форм декларації 

зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб та 

виріб медичного 
призначення" 

вимірювальна 

комірка, cobas е 
(05151643001) до 

аналізатора Cobas 

е411 

(Код ДК 021:2015 
38430000-8 

Детектори та 

аналізатори) 

UA-2021-10-

08-010663-b 

Аналізатор Cobas e 411находиться у суборенді згідно договору суборенди 

між ТОВ «Діалог Діагностікс» та Комунальним підприємством 
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 

ДИСПАНСЕР ПOP» №7727/СО/19 від 04.11.19 р. (далі – Договір). Пункт 

5.2.5. Договору передбачає, що Суборендар (КП ПОКОД ПОР) не має права 

допускати до роботи з обладнанням третіх осіб. Відповідно до п. 5.2.7. 
Суборендар зобов’язаний повернути Обладнання після закінчення строку 

Договору та у разі припинення Договору, у тому числі розірвання Договору, 

у робочому стані з урахуванням його нормального зносу. Відповідно до п. 
5.2.13. Суборендар зобов’язаний за власний рахунок придбавати витратні 

матеріали для здійснення сервісного обслуговування Обладнання, що 

включає в себе заміну дефектних деталей та роботу сервісного інженера. 
Відповідно до вищезазначеного КП ПОКОД ПОР має право провести 

закупівлю вимірювальної комірки, cobas е (05151643001) до аналізатора 

Cobas е411 включаючи роботу сервісного інженера у ТОВ «Діалог 

Діагностікс». 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 
розрахована методом 

порівняння ринкових цін, а 

саме визначення очікуваної 

вартості на підставі даних 
ринку на момент вивчення 

ринку та з урахуванням 

принципу здійснення 
публічних закупівель 

максимальна економія, 

ефективність та 
пропорційність 

75 000 грн   

 
Кошти НСЗУ 

 

 


