
 

 

 

Відкриті торги 
  



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Електрична енергія (ДК 021:2015- 09310000-5 - Електрична енергія) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення закладу електричною енергією.  
 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої 

заступником директора з технічних питань. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, зокрема типовим договором надання електричної енергії 

та є однаковими для усіх споживачів даних послуг. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі сформованого тарифу 

на сайті оператора ринку електричної енергії на дату оголошення процедури 

закупівлі.  
 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів 

наявної потреби та визначений у фінансовому плані закладу на 2022 рік. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2021-12-08-005945-b 

 

  

https://www.dzo.com.ua/tenders/14002876


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Молоко рідинне оброблене (пастеризоване) жирністю не менше 2,6% у 

первинних пакуваннях 0, 9 - 1, 0 л (Код ДК 021-2015 (CPV) 15510000-6 - Молоко 

та вершки) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення підрозділу Молочної кухні 

молоком для виготовлення продуктів харчування для дітей міста та для 

відмовних дітей, що перебувають на лікуванні у закладі. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з 

урахуванням – показників безпечності та якості для харчових продуктів, чинних 

нормативних документів (ТУ, ДСТУ), затверджених у встановленому 

законодавством України порядку, вимог Закону України «Про безпечність та 

якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР (зі змінами), Закону 

України  «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 р. №142-16, «Вимогам до 

безпечності та якості молока і молочних продуктів» затверджених Наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019 

року №118, а також типових вимог до товару що склалися на ринку даного виду 

продукції. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі арифметичного 

визначення середньої ціни з Prozorro market на дату публікації оголошення про 

закупівлю.  
 

 Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ 

та власні кошти підприємства. 
 

 Номер закупівлі в ЕСЗ:  UA-2021-12-31-000759-a 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-31-000759-a


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Кисень медичний газоподібний з газифікаторів холодних кріогенних (Код ДК 

021-2015 (CPV)  24110000-8 - Промислові гази) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання допомоги пацієнтам 

реанімаційних відділень, операційних та палат інтенсивної терапії медичним 

киснем. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з 

урахуванням – показників безпечності та якості лікарських засобів кисню 

медичного рідкого, чинних нормативних документів (ТУ, ДСТУ), затверджених 

у встановленому законодавством України порядку, а також типових вимог до 

товару що склалися на ринку даного виду продукції. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів 

закладів, у місті знаходження Замовника, що постачають аналогічний товар.  
 

 Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ. 
 

 Номер закупівлі в ЕСЗ:   UA-2022-01-11-001346-c  

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-001346-c


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Молоко рідинне оброблене (пастеризоване) жирністю не менше 2,6% у 

первинних пакуваннях 0, 9 - 1, 0 л (Код ДК 021-2015 (CPV) 15510000-6 - Молоко 

та вершки) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення підрозділу Молочної кухні 

молоком для виготовлення продуктів харчування для дітей міста та для 

відмовних дітей, що перебувають на лікуванні у закладі. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з 

урахуванням – показників безпечності та якості для харчових продуктів, чинних 

нормативних документів (ТУ, ДСТУ), затверджених у встановленому 

законодавством України порядку, вимог Закону України «Про безпечність та 

якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР (зі змінами), Закону 

України  «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 р. №142-16, «Вимогам до 

безпечності та якості молока і молочних продуктів» затверджених Наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019 

року №118, а також типових вимог до товару що склалися на ринку даного виду 

продукції. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі арифметичного 

визначення середньої ціни з Prozorro market на дату публікації оголошення про 

закупівлю.  
 

 Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ 

та власні кошти підприємства. 
 

 Номер закупівлі в ЕСЗ:  UA-2022-01-17-000516-a 

 

  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-17-000516-a


 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Послуги з патологоанатомічних досліджень (Код ДК 021-2015 (CPV) 

85110000-3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад послугами 

патологоанатомічних досліджень. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на 

ринку даного виду послуг. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів 

закладів, у місті знаходження Замовника, що надають аналогічні послуги.  
 

 Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ. 
 

 Номер закупівлі в ЕСЗ:   

 

 

 UA-2022-01-20-003318-c  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-003318-c


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Кисень медичний газоподібний з газифікаторів холодних кріогенних (Код ДК 

021-2015 (CPV)  24110000-8 - Промислові гази) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання допомоги пацієнтам 

реанімаційних відділень, операційних та палат інтенсивної терапії медичним 

киснем. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з 

урахуванням – показників безпечності та якості лікарських засобів кисню 

медичного рідкого, чинних нормативних документів (ТУ, ДСТУ), затверджених 

у встановленому законодавством України порядку, а також типових вимог до 

товару що склалися на ринку даного виду продукції. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів 

закладів, у місті знаходження Замовника, що постачають аналогічний товар.  
 

 Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-01-27-015181-b 

  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-27-015181-b


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Плазма свіжозаморожена заготовлена методом первинного фракціонування 

крові з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Плазма 

лейкофільтрована заготовлена методом первинного фракціонування крові; 

Еритроцити у додатковому розчині (завись еритроцитів) з консервованої 

донорської крові з контейнером для забору крові; Еритроцити, збіднені на 

лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на 

лейкоцити); Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Тромбоцити 

(концентрат тромбоцитів), аферез; Кріопреципітат заморожений (ДК (CPV) 

021:2015 33140000-3 Медичні матеріали) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання пацієнтам закладу 

невідкладної медичної допомоги з вливання препаратів крові. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на 

ринку даних видів товарів. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів 

закладів, що продають аналогічні товари.  
 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ:UA-P-2022-01-28-002645-c 

 

  

https://www.dzo.com.ua/tenders/11332567
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https://www.dzo.com.ua/plans/21111588


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Плазма свіжозаморожена заготовлена методом первинного фракціонування 

крові з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Плазма 

лейкофільтрована заготовлена методом первинного фракціонування крові; 

Еритроцити у додатковому розчині (завись еритроцитів) з консервованої 

донорської крові з контейнером для забору крові; Еритроцити, збіднені на 

лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на 

лейкоцити); Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Тромбоцити 

(концентрат тромбоцитів), аферез; Кріопреципітат заморожений (ДК (CPV) 

021:2015 33140000-3 Медичні матеріали) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання пацієнтам закладу 

невідкладної медичної допомоги з вливання препаратів крові. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на 

ринку даних видів товарів. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів 

закладів, що продають аналогічні товари.  
 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ:UA-2022-01-31-005856-c 
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