
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

  

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Академія Державної пенітенціарної служби; 

1.2. Код: за ЄДРПОУ: 08571788; 

1.3. Місцезнаходження: вул. Гонча 34, м. Чернігів, 14000 

2. Інформація про предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмету закупівлі: (ДК 021:2015 – 85140000-2 Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні); 

2.2. Для забезпечення епідеміологічної безпеки в приміщеннях Академії необхідно проводити 

санітарно-бактеріологічне дослідження по контролю стерильності та об’єктів 

внутрішнього середовища методом змивів. 

2.3. Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

Найменування послуги Одиниця 

виміру 

Кількість Місце надання послуги  

1. Бактеріологічний контроль 

стерильності виробів 

медичного призначення 

 

послуги 

 

12 

 

вул. Гонча, 34, м. Чернігів 

2. Виявлення бактеріального 

забруднення  середовища 

життєдіяльності людини 

методом змивів на бактерії 

групи кишкової палички 

 

послуги 

 

 

     36 

 

вул. Гонча, 34, м. Чернігів 

3. Виявлення бактеріального 

забруднення  середовища 

життєдіяльності людини 

методом змивів на умовно 

патогенну мікрофлору 

 

послуги 

 

 

     72 

 

вул. Гонча, 34, м. Чернігів 

4. Виявлення бактеріального 

забруднення  середовища 

життєдіяльності людини 

методом змивів на золотистий 

стафілокок 

 

послуги 

 

 

    36 

 

вул. Гонча, 34, м. Чернігів 

5. Контроль роботи парових, 

повітряних та газових 

стерилізаторів з використанням 

біологічних індикаторів 

надання послуги 

 

послуги 

 

 

    10 

 

вул. Гонча, 34, м. Чернігів 

6. Очікувана вартість 25000 грн. 

Обґрунтування бюджетного 

призначення та очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

здійснювалося із застосуванням проведеного моніторингу 

цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу 

загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто 

інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у 

відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, тощо) з урахуванням 

індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют очікувана 



вартість предмета закупівлі складатиме 25000,00 (Двадцять 

п`ять тисяч  гривень 00 копійок). 

 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 

Вимоги до виконавця: 

Забір аналізуємого матеріалу здійснюється власними силами Виконавця з використанням власного 

посуду. 

Транспортування аналізуємого матеріалу до пункту збору Виконавця здійснюється з 9:00 до 12:00 

години за рахунок Виконавця. 

Доставка аналізуємого матеріалу до лабораторії Виконавця із дотриманням стандартів 

транспортування та збереження відповідного температурного режиму при транспортуванні 

аналізуємого матеріалу здійснюються за рахунок Виконавця. 

При здійсненні забору аналізуємого матеріалу за рахунок Виконавця, вартість послуг повинна 

включати всі витрати пов’язані з предметом закупівлі (витрати на транспортування, сплата податків, 

обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та 

атестату, свідоцтв тощо, умови поставки). 

Виконавець несе відповідальність за достовірність проведених досліджень у разі, якщо результати 

виявляться недостовірними Виконавець зобов’язаний провести повторне дослідження за свій 

рахунок. 

 

 
 


