
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):  

«50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та
хірургічного  обладнання  (Послуги  з  перезарядки  гама-терапевтичного  апарату
GammaMed джерелами іонізуючого випромінювання Ir-192)».

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2022-03-10-000313-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 3 300 000,00 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)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі  Код ДК 021:2015:  50420000-5 – Послуги з ремонту і
технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з перезарядки
гама-терапевтичного апарату GammaMed джерелами іонізуючого випромінювання Ir-192).

Кількість послуг (перезарядок) – 3 послуги протягом 2022 року

В рамках надання кожної послуги виконується: 

- постачання джерел іонізуючого випромінювання  Іридій-192 (Ir-192) (або аналог) у 
спеціальному захисному транспортно-перезарядному контейнері;

- підготовка гамма-терапевтичного апарату GammaMed до перезарядки джерелом 
іонізуючого випромінювання Ir-192;

- розрядка гамма-терапевтичного апарату GammaMed спеціалістами, які мають 
необхідний рівень кваліфікації та допуск до даних робіт;

- зарядка гамма-терапевтичного апарату GammaMed джерелом іонізуючого 
випромінювання Ir-192 (або аналог) спеціалістами, які мають необхідний рівень 
кваліфікації, та допуск до даних робіт;

- передексплуатаційна наладка гамма-терапевтичного апарату GammaMed та апробація 
його в робочому стані;

- повернення спеціального захисного контейнера з відпрацьованим джерелом іонізуючого 
випромінювання Ir-192;

- приймання відпрацьованого джерела іонізуючого випромінювання Ir-192 для підготовки 
та передачі його виробнику на захоронення (утилізацію).

Інші  вимоги:

При  наданні послуг з перезарядки гамма-терапевтичного апарату GammaMed учасник 
виконує поставку джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) Ir-192 (або аналог) призначені
для використання у складі ГТА GammaMed. 

Додаткові вимоги до ДІВ:

Вимоги до якості: ДІВ Ir-192 повинні відповідати загальним вимогам до якості ДІВ.

Вимоги  до  упаковки: ДІВ  поставляється  в  зворотному  захисному  транспортно-
перезарядному контейнері, що підлягає поверненню постачальнику. Упаковка, маркування
та транспортування продукції виконується у відповідності до ПБПРМ-2020.

Документація,  що  додається  до  ДІВ:  сертифікат  (паспорт)  джерела;  сертифікат-
відповідності вимогам технічного регламенту (копія), санітарно-епідеміологічний висновок
(копія).



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


	Вимоги до якості: ДІВ Ir-192 повинні відповідати загальним вимогам до якості ДІВ.
	Вимоги до упаковки: ДІВ поставляється в зворотному захисному транспортно-перезарядному контейнері, що підлягає поверненню постачальнику. Упаковка, маркування та транспортування продукції виконується у відповідності до ПБПРМ-2020.
	Документація, що додається до ДІВ: сертифікат (паспорт) джерела; сертифікат-відповідності вимогам технічного регламенту (копія), санітарно-епідеміологічний висновок (копія).

