
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 16.12.2020 №1266 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

2012 року №631 і від 11 жовтня 2016 року №710») 
 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код 
замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії МОЗ України»; вул. Юрія Іллєнка, 24, м. Київ, 
04050; вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1, 01135, м. Київ; код за ЄДРПОУ – 
26385055; категорія замовника – Підприємства, установи, організації, 
зазначені в 3 частини першої ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» 
від 19.09.2019 року №114-ІХ із змінами. 

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): 

Код ДК 021:2015 - 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» 
(Технічне обслуговування та ремонтування легкових автомобілів) 

3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-02-25-003653-b 
 
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 
Згідно "Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту 
автомобільних транспортних засобів", затверджених наказом 
Мінтрансу 

України від 11.11.2002 р. №792. 
5. Обґрунтування   розміру бюджетного призначення: 

Відповідно до Кошторису на 2021 рік Затвердженого Міністерством 
охорони здоров’я України 24.01.2021 року за бюджетною програмою КПКВК 
2301170 – «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням 
експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-
дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства 
охорони здоров'я України» кошти в сумі 710 000,0 грн. передбачені  для 
проведення даної закупівлі.    

6. Очікувана вартість предмета закупівлі:  710 000,0 грн. 
Розрахунок здійснений на підставі фактичних показників минулого 

бюджетного року, з урахуванням запланованих поточних завдань, потреб та 
у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2021 рік. 

1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено 

аналіз ринку. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі методом 
порівняння ринкових цін. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-003653-b
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