
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі  за Єдиним закупівельним словником: ДК 

021:2015 – 33750000-2-  Засоби для догляду за малюками (підгузки для дорослих), що 

оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами). 

 

1. Найменування:     Гадяцький геріатричний будинок-інтернат 

2. Місце знаходження: Україна, 37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Тельмана, 8 

3. Код ЄДРПОУ: 03189201 

4. Категорія предмета закупівлі: товар  

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

ДК 021:2015 – 33750000-2 – Засоби для догляду за малюками (ДК 021:2015: 33751000-9 - 

Підгузки) 

 6. Дата оголошення: 13 березня 2023 року 

7. Процедура закупівлі: відкриті торги  з Особливостями 

8. Ідентифікатори в електронній системі публічних закупівель:  

8.1. Ідентифікатор плану:    UA-P-2023-03-01-001609-b 

8.2. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2023-03-13-002212-а 

9. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

199500,00 грн.    

ПІДСТАВА: 

1)Наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі"; 

2) Моніторинг цін на сайтах Міністерства фінансів,  Прозорро головна,  Prozorro Market на 

товари, що є предметом закупівлі   станом на дату оголошення про закупівлю товару. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з 

методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення 

пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про 

ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі. 

10. Розмір бюджетного призначення: 199500,00 грн.   

Кошти місцевого бюджету Згідно зі ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі», та у 

відповідності  до Особливостей   планування закупівель  здійснюється замовником на підставі 

наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних 

періодів).  Закупівля проводиться відповідно до річного плану на потребу 2023 року. Взяття 

бюджетних зобов’язань за договором буде здійснюватися в межах бюджетних асигнувань, 

затверджених кошторисом по установі. 

11. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

▪ Товар повинен бути дозволеним до застосування в Україні (завірені належним чином 

копії реєстраційних посвідчень надаються на кожну окрему партію товару при доставці 

та надаються в складі пропозиції Учасника у вигляді сканкопій). 

▪ Замовником закупляються засоби особистої гігієни у вигляді та стані, в якому їх 

застосовують, що пройшли всі стадії виробництва (виготовлення), включаючи 

остаточне пакування. Даний товар повинен бути новим та таким, що не був у 

використанні. 

▪ Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим 

нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам (технічним 

умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами якості виробника, або іншими 

документами, передбаченими законодавством (завірені належним чином копії 

надаються на кожну окрему партію товару при постачанні та надаються в складі 

пропозиції Учасника у вигляді сканкопій).  

12. Термін постачання — з  дати укладання договору по 31 грудня 2023 року 

https://me.gov.ua/Documents/Download?id=4c61f6c6-b0de-41a0-a814-9e18095312ad
https://me.gov.ua/Documents/Download?id=4c61f6c6-b0de-41a0-a814-9e18095312ad

