
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):   

«98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення (Послуги з прання білизни (в 

т.ч. прання білизни з складними забрудненнями від крові).» 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2022-09-12-005216-a 

 

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 95749,00 грн з ПДВ. При 

визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на 

товари, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на 

сайтах постачальників відповідних послуг. 

 

6. Процедура закупівлі :  

Застосовується переговорна процедура закупівлі. 

В зв’язку з розірванням договору між КНП «Обласний медичний 

спеціалізований центр» ЖОР та КНП «Житомирський облонкодиспансер» ЖОР, 

на підставі листа №2732 від 18.08.2022р. про припинення прання в зв’язку з 

поломкою парового котла, ремонт якого займе 4-6 місяців (копія листа №52 від 

17.08.2022р. від ТОВ «Крігер Енергія»), виникла нагальна потреба в закупівлі 

даної послуги на строк, достатній для проведення тендера в обсязі, що не 

перевищує 20 % суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з 

вини такого учасника. 

 



Додаток 1 до тендерної документації  

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету 

закупівлі – технічна специфікація) 

 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Послуги з прання білизни (ДК 021:2015-98310000-9 – Послуги з прання і сухого чищення 

(Послуги з прання білизни (в т.ч. прання білизни з складними забрудненнями від 

крові)) 

 

  

№ 

з/п 
Найменування послуги Технічні та якісні характеристики 

Обсяг 

послуг, кг 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з прання 

білизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прання білизни (простирадла, наволочки, 

підковдри, ковдри, покривала, рушники, 

штори) повинно здійснюватися на 

спеціальному обладнанні та повинні 

проходити спеціальну обробку з 

збереженням припустимих норм зносу. 

Послуги з прання та прасування 

включають: прання, сушку, прасування. 

Прання білизни повинно виконуватись 

якісно, відповідати інструкції щодо 

надання послуг з прання білизни. Білизна 

має бути випрана (виварена), випрасувана, 

складена. 

 

4163  кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Порядок надання послуг 

 

1. Перевезення білизни здійснюється власним транспортом Замовника. 

2. Строк надання послуг: протягом 2022 року (до 31 грудня 2022 року). 

3. Замовник забезпечує приймання послуг за кількістю та якістю через уповноваженого 

представника та здійснює оплату наданих Виконавцем послуг у кількості, строки та за 

цінами відповідно до умов пропозиції Учасника та договору про закупівлю.  

Виконавець отримує забруднену медичну білизну для прання та повертає її замовнику після 

надання послуг. 

Якість надання послуг 

Виконавець повинен надавати якісні послуги відповідно до вимог законодавства України, 

санітарних норм і правил, та у відповідності до умов підписаного Договору з урахуванням 

вимог чинного законодавства із захисту довкілля. 

Прання білизни повинне провадитися із застосуванням Інструкції зі збору, сортування, 

транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я 

затвердженою Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2014 року № 

293. Надати копію Інструкції. 



Приймальний контроль якості та кількості наданих послуг проводиться уповноваженим 

представником Замовника, який оформляється актом в день здачі випраної медичної 

білизни. 

Належним чином оформлений і підписаний акт є підтвердженням приймання наданих 

послуг за якістю і кількістю. 

У разі неякісного прання білизни Виконавець повинен здійснити повторне прання та 

чищення білизни за свій рахунок. 

У разі пошкодження випраної білизни з вини Виконавця, Виконавець повинен здійснити 

заміну  пошкодженої білизни на якісну, рівноцінну білизну.  


