
Інформація щодо процедури закупівлі 

на виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання  державних коштів»  зі змінами 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення при 
проведенні конкурентних процедур закупівель  

Комунальне некомерційне підприємство «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради» 

 
№  
з/п Найменування предмета 

закупівлі із зазначенням коду 
ЄЗС 

Вид та 
ідентифікатор 

процедури 
закупівлі 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі   

(грн. з 
ПДВ) 

Обґрунтування 

Технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі Очікуваної вартості предмета закупівлі 

1 2 3 4 5 6 

1 

ДК 021:2015: 09130000-9 - 
Нафта і дистиляти (бензин А-
95, дизельне паливо у талонах 

номіналом 10л, 20л) 

Відкриті торги                          
UA-2022-08-
04-005506-a 

422000 

     Учасник повинен мати можливість здійснити 
відпуск бензину та дизельного палива протягом 
терміну дії договору   на підставі талонів, 
термін дії яких повинен бути  не менше 3-х 
місяців з моменту їх отримання та 
гарантованим продовженням їх терміну дії до 1-
го року. Талони  повинні діяти на всіх АЗС 
учасника (його партнерів). Талони Учасник 
повинен надати замовнику безоплатно.  На 
підтвердження зазначеного у складі тендерної 
пропозиції учасники надають відповідний 
гарантійний лист. У випадку залучення 
партнерських АЗС до обслуговування талонів 
Учасника, останній повинен надати гарантійний 
лист від партнерів, які здійснюють 
обслуговування зазначених талонів та на якій 
підставі, на ім’я Замовника щодо гарантійних 
зобов’язань, пов’язаних з поставкою в 
зазначених об’ємах товару.  
     Учасник повинен мати АЗС в кількості не 
менше 2 (власних, орендованих, партнерських) 
у м. Олександрії Кіровоградської області. 

Учасник-переможець відповідає за якість 
поставленого товару та застосування заходів 
щодо захисту довкілля.  
     Постачальник (переможець процедури 
закупівлі) протягом дії Договору у разі 

Очікувана вартість передбачена річним 
планом закупівель на 2022 рік. 
Очікувана вартість визначена 

відповідно до пункту 1 розділу ІІІ 
Примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, 
затвердженої наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства № 275 від 
18.02.2020 року «Про затвердження 

примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета 

закупівлі», а саме методом порівняння 
ринкових цін. 



необхідності (за письмовою заявкою Замовника 
або закінчення терміну дії талонів тощо)  
повинен забезпечити протягом п'яти  робочих 
днів безкоштовний обмін талонів старого 
зразку на талони нового зразку рівнозначного 
номіналу без врахування коливання ціни. 

При виявленні дефектів талонів 
Постачальник повинен забезпечити 
безкоштовну заміну талонів протягом п'яти 
робочих днів. 

Товар, що постачається за екологічними 
показниками повинен відповідати екологічному 
класу Євро5. Якість товару, що є предметом 
закупівлі, повинна відповідати діючому 
Технічному регламенту, що має бути 
підтверджено учасником шляхом надання у 
складі тендерної пропозиції копій діючих на 
дату розкриття пропозицій паспортів якості 
(або сертифікатів відповідності, або копій 
декларацій про відповідність) на товар. 
Роки виготовлення товару - 2021-2022 рр. 
 Учасник повинен гарантувати 
цілодобове безперебійне заправлення 
автотранспортної техніки Замовника на АЗС 
Учасника по талонах.    

 

2 

ДК 021:2015  33600000-6 
Фармацевтична продукція 

(Лікарські засоби різні) 
 

Відкриті торги       
UA-2022-08-
08-008877-a 

1161000,00  

Запропонований учасником товар за 
медико – технічними властивостями повинен 
відповідати наступним медико – технічним 
вимогам: 
1. Лікарські засоби повинні бути належним 
чином зареєстровані в Україні та дозволені до 
застосування у медичній практиці. Для 
підтвердження зазначеної вимоги, учасникам у 
складі своїх тендерних пропозицій необхідно 
надати гарантійний лист, що товар при поставці 
буде супроводжуватися реєстраційними 
посвідченнями на лікарські засоби або іншими 
документами щодо підтвердження реєстрації, 
передбаченими чинним законодавством 
України. 
2. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів 

Очікувана вартість передбачена річним 
планом закупівель на 2022 рік. 
Очікувана вартість визначена 
відповідно до пункту 1 розділу ІІІ 
Примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі, 
затвердженої наказом Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства № 275 від 
18.02.2020 року «Про затвердження 
примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета 
закупівлі», а саме методом порівняння 
ринкових цін. 



та отримання гарантій на своєчасне постачання 
товару учасник надає  документ від виробника 
(представництва, філії виробника – якщо їх 
відповідні повноваження поширюються на 
територію України) або представника, дилера, 
дистриб’ютора уповноваженого на це 
виробником, який підтверджується можливість 
поставки товару, який є предметом закупівлі 
цих торгів та пропонується учасником, згідно з 
вимогами Замовника, у вигляді авторизаційного 
листа (лист повинен включати ідентифікатор 
закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого 
на веб-порталі Уповноваженого органу, назву 
предмету закупівлі та адресуватися Замовнику 
згідно з оголошенням). Вимога стосується 
товару, кількість якого  за позицією  становить 
від 200 одиниць виміру.  
3. Товар повинен передаватися Замовнику в 
упаковці або тарі підприємства виробника, яка 
не повинна бути деформованою або 
пошкодженою (гарантійний лист надається 
Учасником у складі тендерної пропозиції).  
4. Термін придатності товару на момент 
поставки замовнику не повинен бути меншим 
ніж 70% від загального терміну придатності 
визначеного виробником (гарантійний лист 
надається Учасником у складі тендерної 
пропозиції).  
5. Поставка лікарськи засобів здійснюється за 
рахунок Учасника, згідно із заявкою Замовника 
протягом 3-х робочих днів з моменту 
отримання заявки (телефоном, факсом, листом). 
Під час передачі товару Учасник повинен 
надати копії сертифікатів якості на поставлений 
товар, завірені підписом та печаткою Учасника 
(гарантійний лист надається Учасником у 
складі тендерної пропозиції). 
6. Учасник відповідає за якість поставленого 
товару та застосування заходів щодо захисту 
довкілля. 
7. Ціна за кожну одиницю товару та загальна 
сума пропозиції зазначається з урахуванням 



ПДВ. У разі, якщо товар звільнений від сплати 
ПДВ, зазначити «Без ПДВ». 
8. При формуванні ціни учасник повинен 
керуватися вимогами чинного законодавства. 
9. Всі посилання на торгівельну марку, фірму, 
патент, конструкцію або тип предмета 
закупівлі, джерело його походження або 
виробника слід читати як «або еквівалент», 
який включений до Національного переліку 
лікарських засобів, дозволених до закупівлі за 
бюджетні кошти. 
10.Еквівалентом (аналогом) лікарського засобу 
в розумінні даної тендерної документації  є 
лікарський засіб якість, діюча речовина 
(міжнародна назва), дозування, форма випуску, 
концентрація, біоеквівалентність  та інші 
стандартні характеристики якого абсолютно 
співпадають з характеристиками лікарського 
засобу, що є предметом закупівлі. Стандартні 
характеристики еквіваленту товару на який 
відбувається заміна, повинні відповідати 
вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. 
(У разі надання еквіваленту товару, учасник 
надає документи, які підтверджують повну 
відповідність товару). 
         Запропоновані учасником товари 
обов’язково повинні відповідати усім 
наведеним вище вимогам та технічним 
характеристикам 

Тендерна пропозиція, що не відповідає 
медико-технічним вимогам, буде відхилена як 
невідповідна вимогам тендерної документації. 

 


