
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))

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

Комунальне  некомерційне  підприємство  «Житомирський  обласний
онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради; 

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;
код за ЄДРПОУ – 01991470; 
категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

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):  

«85110000-3  Послуги  лікувальних  закладів  та  супутні  послуги  (ЛОТ  1.  –
Гістологічне  дослідження,  ЛОТ  2.  –  Гістологічне  дослідження  та
Імуногістохімічне дослідження)».

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2022-01-31-003839-c

4. Обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета
закупівлі: Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в
технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено
відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі,  становить 5 400 000,00 грн з ПДВ.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни
на послуги, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на
сайтах постачальників відповідних послуг.

6. Процедура закупівлі : 
Застосовується процедура відкритих торгів.



Додаток 1 до тендерної документації 

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету
закупівлі – технічна специфікація)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Технічні, якісні та кількісні вимоги

щодо закупівлі

ДК 021:2015: «85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги»

ЛОТ 1. – Гістологічне дослідження 

Запропонована учасником пропозиція обов’язково повинна відповідати (або бути не гірше)  усім
наведеним вимогам

1. Послуга по проведенню патологоанатомічних досліджень повинна виконуватися
Учасником,  який  має  ліцензію  або  документ  дозвільного  характеру  на  провадження
господарської діяльності з медичної практики.

2.  Учасник  повинен  своїми  силами,  засобами  і  матеріалами  надати  послуги  по
проведенню патологоанатомічних досліджень.

3.  Учасник  повинен  забезпечувати  зв`язок  між  лікарем-патологоанатомом  та
лікуючим лікарем Замовника: забезпечення консультативною допомогою, а саме надання
роз`яснювальної консультації щодо інтерпретації Результатів.

4.  Розбір  матеріалу,  макроскопія,  вирізка  з  протоколюванням  проводиться
відповідно  до  чинних  в  Україні  галузевих   наказів  і  відповідно   до  загальноприйнятої
світової практики.

5.  Фіксація,  гістологічна  проводка  та  виготовлення  гістологічних  блоків  із
використанням стандартизованих методик, реактивів та у вигляді, що дозволяє проводити
відповідну архівацію зразків у формі гістологічних блоків.

6.  Проведення  гістологічних  досліджень  із  використанням  стандартизованих
методик фарбування та диференціації  гістологічних зрізів  з  обов’язковим забезпеченням
диференційованої архівації  дослідженого матеріалу у вигляді вологого фіксованого 10 %
формаліном, матеріалу.

7. Забезпечення Учасником збереження вологого архіву протягом 1 року.

8.  Забезпечення  Учасником  можливості  видачі  архівного  матеріалу  (скельця  та
блоки) при необхідності.

9.  Тривалість  патологогістологічного  дослідження  біопсійного  і  операційного
матеріалу повинна складати:



 для  термінових  інтраопераційних  біопсій  -  не  більш,  ніж  30  хвилин  від
моменту отримання матеріалу;

 для  діагностичних  біопсій  -  не  більш,  ніж  5  робочих  днів  від  моменту
отримання матеріалу;

 для  операційного  матеріалу  -  не  більш,  ніж  7  робочих  днів  від  моменту
отримання матеріалу.

Термін обробки кісткової  тканини та біопсій,  що потребують додаткових методів
забарвлення чи консультацій, може бути продовжено.

Патологоанатомічне (гістологічне) дослідження операційного
і біопсійного матеріалів поділяється на наступні 5 категорій

складності:

1  категорія  складності -  операційний  і  біопсійний  матеріал,
отриманий від пацієнтів із наступною патологією:

неускладнені  форми  неспецифічного  гострого  або  хронічного
запалення;

неускладнені  форми  дистрофічних  процесів,  крім  хвороб
накопичення (тезаурисмозів);

2  категорія  складності -  операційний  і  біопсійний  матеріал,
отриманий від пацієнтів із патологічними процесами і хворобами:

ускладнені  форми  неспецифічного  гострого  або  хронічного
запалення;

ускладнені форми дистрофічних процесів, крім хвороб накопичення
(тезаурисмозів);

3  категорія  складності -  операційний  і  біопсійний  матеріал,
отриманий від пацієнтів із патологічними процесами і хворобами:

інфекційні хвороби;

гранулематозне запалення;

хвороби накопичення (тезаурисмози);

вади розвитку;

посліди;

доброякісні пухлини різної локалізації зрозумілого гістогенезу;

пухлиноподібні процеси;

зішкріби ендометрію;

4.1  категорія  складності -  біопсійний  матеріал,  отриманий  від
пацієнтів із патологічними процесами і хворобами:



матеріал,  отриманий  від  хворого  з  інтраепітеліальними
неоплазіями, дисплазіями, інтраепітеліальними карциномами;

пограничні і злоякісні пухлини;

термінові інтраопераційні, ендоскопічні і інцизійні біопсії;

4.2. категорія складності – операційний матеріал, отриманий від
пацієнтів із патологічними процесами і хворобами:

матеріал,  отриманий  від  хворого  з  інтраепітеліальними
неоплазіями, дисплазіями, інтраепітеліальними карциномами;

пограничні і злоякісні пухлини;

термінові інтраопераційні, ендоскопічні і інцизійні біопсії;

5  категорія  складності -  операційний  і  біопсійний  матеріал,
отриманий від пацієнтів із патологічними процесами і хворобами:

імунопатологічні  процеси, системні хвороби сполучної  тканини та
васкуліти;

діагностичні  пункційні  біопсії:  ендоміокардіальні  біопсії,
діагностичні  біопсії  легень,  пункційні  біопсії  печінки  та  нирок,
трепанобіопсії кісткового мозку, біопсії лімфатичних вузлів, підшлункової
залози тощо;

ОБСЯГ ЗАКУПІВЛІ

№ Предмет закупівлі Один.
виміру

Кількість

1
патологоанатомічне (гістологічне) дослідження 1 категорії 
складності

послуга 200

2
патологоанатомічне (гістологічне) дослідження 2 категорії 
складності

послуга 100

3
патологоанатомічне (гістологічне) дослідження 3 категорії 
складності

послуга 2200

4
патологоанатомічне (гістологічне) дослідження 4.1 категорії 
складності

послуга 1600

5
патологоанатомічне (гістологічне) дослідження 4.2 категорії 
складності

послуга 2200

6
патологоанатомічне (гістологічне) дослідження 5 категорії 
складності

послуга 100

7 інтраопераційне дослідження послуга 200

ВСЬОГО 6600



послуг

ЛОТ 2. – Гістологічне дослідження та Імуногістохімічне дослідження

Технічні вимоги. 

Запропоновані вимоги надання послуг з патологоанатомічних досліджень 
біопсійного/операційного матеріалу, що включає такі складові:

-послуга по проведенню патологогістологічних досліджень повинна виконуватись 
ліцензованим та акредитованим Учасником;

- забезпечення доведення результатів дослідження термінових інтраопераційних
біопсій до відома Замовника  не більше ніж 30 хв.

-видача результату гістологічного та імуногістохімічного дослідження не пізніше 5 
робочих днів з дня отримання матеріалу виконавцем;

-двосторонній зв’язок між лікарем-патологоанатомічної лабораторії та лікуючим 
лікарем Замовника: забезпечення консультативною допомогою, а саме надання 
роз’яснювальної консультації щодо інтерпретації результатів;

- забезпечення Учасником збереження архіву згідно норм та стандартів МОЗ України;

-забезпечення Учасником можливості видачі архівного матеріалу (скельця та блоки) за 
потребою лікуючого лікаря;

Забір матеріалу та доставка результатів дослідження здійснюється учасником до лікаря, 
який направив матеріал.

Учасник забезпечує контейнерами з розчином формаліну для операційного та 
біопсійного матеріалу.

Учасник забезпечує бланками направлень на гістологічні та імуногістохімічні 

ПОСЛУГА Од.виміру
Кількість

послуг

Імуногістохімічне визначення молочної залози 
(чотири імуногістохімічних маркери: естроген, 
прогестерон, Her-2/neu, Ki 67 Protein) послуга 500

Гістологічне дослідження матеріалу молочної 
залози (радикальна резекція і мастектомія) Послуга 200

Гістологічне дослідження матеріалу 
секторальної резекції, лампектомії молочної 
залози, резекції при гінекомастії Послуга 60

Гістологічне дослідження матеріалу трепан-
біопсії молочної залози Послуга 400

Всього  - 1160 послуг



дослідження.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен обов’язково надати наступні документи:

-копію ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження господарської
діяльності з медичної практики;

Документи,  що  не  передбачені  законодавством  для  учасників  -  юридичних,
фізичних  осіб,  у  тому  числі  фізичних  осіб  -  підприємців,  не  подаються  ними  у  складі
тендерної  пропозиції.  У  такому  разі  учасник  надає  у  довільній  формі  пояснення  з
посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

Загальні вимоги:

Учасник  повинен  надати  у  складі  пропозиції  відповідний  лист-згоду  щодо
виконання даного технічного завдання за відповідним лотом та/або щодо предмету
закупівлі  в  цілому,  та  інші  документи,  які  вважає  за  потрібне  надати,  які
підтверджують відповідність тендерної пропозиції даному додатку.


