
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):  

«85150000-5  Послуги  діагностичної  візуалізації  (Послуги  комп’ютерної
томографії)».

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2022-02-22-014525-b

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 5 100 000,00 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

до предмету закупівлі: Код ДК 021:2015 – 85150000-5 Послуги діагностичної візуалізації
(Послуги комп’ютерної томографії)

МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Послуги комп’ютерної томографії

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати  Основам
законодавства України про охорону здоров’я, Державним санітарним правилам і  нормам
«Гігієнічні  вимоги до влаштування та експлуатації  рентгенівських кабінетів і проведення
рентгенологічних  процедур»,  затвердженим  наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  від
04.06.2007  №  294,  наказу  Міністерства  охорони  здоров’я  від  28.11.1997  №  340  «Про
удосконалення  організації  служби  променевої  діагностики  та  променевої  терапії»,
постанови  КМУ  від  2  березня  2016  р.  №  285  «Про  затвердження  Ліцензійних  умов
провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики»  та вимогам  національних,
та/або міжнародних стандартів.

1.1. Обов’язкова  наявність  ліцензії  на  медичну  практику  та  акредитаційного
сертифікату медичного закладу учасника, не нижче першої акредитаційної категорії
(надаються учасником у складі тендерної пропозиції);

1.2. Умовами обстеження являється черговість до 2 діб (крім ургентних випадків) та
надання висновку на протязі 1-го робочого дня; 

1.3. Результати  обстеження  повинні  видаватися  на  оптичних  носіях,  а  також,
обов’язково у вигляді рентгенівської плівки з описом результатів обстеження;

1.4. Технічні характеристики якості обстеження:
-потужність апарату від 32зрізів/с; 

1.5. Необхідність  анестезіологічного  забезпечення  під  час  проведення  комп’ютерної
томографії з застосуванням ренгенконтрастних лікарських засобів;
       1.6  Учасник  забезпечує  можливість  безперешкодного  під’їзду  спеціалізованого
автотранспорту до місця надання послуг.

       1.7 Обстеження повинні проводитись якісно та кваліфікованими спеціалістами.

       1.8. Враховуючи, що згідно стандартів лікування для збереження життя та здоров’я
онкохворих пацієнтів, обстеження методами КТ має бути проведене протягом обмеженого
часу, учасник зобов’язаний надавати послуги пацієнтам Замовника не більше ніж протягом
однієї  доби  (в  т.ч.  субота  та  неділя),  про  що у  складі  документів  тендерної  пропозиції
надається відповідний гарантійний лист;

         - забезпечити надання послуги за адресою замовника (у разі надання послуги за
адресою  замовника  медичний  супровід  пацієнта  забезпечує  персонал  замовника).  У



випадку  надання  послуги  за  межами  адреси  замовника  учасник  повинен  забезпечити
спеціалізований  транспорт  (автомобіль  швидкої  допомоги,  що  укомплектований
обладнанням  для  невідкладної  допомоги)  та  медичний  супровід,  супровід  лікаря  -
анестезіолога  є обов’язковим, про що у складі документів тендерної пропозиції надається
відповідний гарантійний лист.

2. 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.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ
Одиниці
виміру

Кількість

Внутрішньовенне  введення контрасту під наглядом 
анестезіолога послуга 1200

Контраст перорально (per.os) послуга 15

Друк знімку на плівці послуга 2250

МСКТ головного мозку послуга 45

МСКТ кишківника (КТ-ентерографія, КТ-колонографія) з 
контрастним підсиленням

послуга
15

МСКТ нирок та сечовивідної системи послуга 40

МСКТ органів грудної клітки послуга 750

МСКТ органів черевної порожнини та заочеревинного простору послуга 900

МСКТ малого тазу послуга 900

МСКТ шиї, гортані, слинних залоз послуга 70

ВСЬОГО 6185 послуги

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


