Комунальне підприємство
“Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”
Дніпропетровської обласної ради”, Код ЄДРПОУ 26136949
Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та інша інформація
відповідно до Постанови КМУ №1266
Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-05-13-007374-b

назва предмета закупівлі

кисень газоподібний медичний, ДСТУ ГОСТ 5583:2009
(ємність 1 балона 40 л) відповідно код ДК 021:201524100000-5 Гази (МНН: Oxygen, кисень медичний
газоподібний). Лікарські засоби. (Код згідно з УКТЗЕД
2804 40 00 00 Кисень газоподібний, в балонах для
кисневої підтримки пацієнтів)
Обґрунтування технічних та
Закупівля товару проводиться відповідно до
якісних характеристик предмета Закону
України № 530-IX від 17.03.2020 «Про
закупівлі.
внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)» зі змінами та
постанови КМУ
№ 225 від 20.03.2020 «Деякі
питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних
для здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби
(COVID-19) на території України» зі змінами,
постанови КМУ від 20 березня 2020 р. № 224 «Про
затвердження переліку лікарських засобів, медичних
виробів та/або медичного обладнання, необхідних для
здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби
(COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита
та операції з ввезення яких на митну територію України
звільняються від оподаткування податком на додану
вартість» зі змінами, постанови КМУ від 8 квітня 2020
р. № 271 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України», з метою забезпечення
першочергових заходів з запобігання виникненню
надзвичайної
ситуації
природного
характеру,
пов’язаної
з
можливим
поширенням
гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою
коронавірусом
SARS-CoV-2,
на
території
Дніпропетровської області, а саме для
надання
екстреної медичної допомоги хворим COVID-19 з
гострою дихальною недостатністю Криворізькою
станцією ЕМД КП «ОЦЕМД та МК» ДОР», яка
обслуговує
майже
третину
населення
Дніпропетровської області (м. Кривий Ріг, м.
Апостолове, м. Жовті Води та безліч сіл та селищ
міського типу)
Обґрунтування
очікуваної
вартості предмета закупівлі.

Очікувана вартість у сумі 98 000грн. без ПДВ за 280шт.
балонів визначена на підставі договору укладеного на
початку року

Комунальне підприємство
“Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”
Дніпропетровської обласної ради”, Код ЄДРПОУ 26136949
Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та інша інформація
відповідно до Постанови КМУ №1266
Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-05-13-002986-a
послуги з перевезення продукції Замовнику згідно заявок
назва предмета закупівлі
(далі - послуги) за код ДК 021:2015 –60180000-3 - Прокат
вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення
товарів (за списком позицій назва: транспортні послуги з
перевезення вантажів автомобільним транспортом (ходки)
(код ДК 021:2015 60181000-0 - Прокат вантажних
автомобілів із водієм)
Обґрунтування технічних та
Закупівля послуг проводиться з метою поставки
якісних характеристик предмета кисню для
надання екстреної медичної допомоги
закупівлі.
хворим COVID-19 з гострою дихальною недостатністю

Криворізькою станцією ЕМД КП «ОЦЕМД та МК»
ДОР», яка обслуговує майже третину населення
Дніпропетровської області (м. Кривий Ріг, м.
Апостолове, м. Жовті Води та безліч сіл та селищ
міського типу) автотранспортом Виконавця, спеціально
обладнаним для перевезення небезпечних вантажів.
Дозвіл на перевезення таких небезпечних вантажів має
не будь-яке підприємство.
Обґрунтування
очікуваної
вартості предмета закупівлі.

Очікувана вартість у сумі 43200грн.00 коп. з ПДВ (сорок три
тисячі двісті гривень нуль копійок), в т.ч. ПДВ становить
7200,00 грн. з розрахунку 30шт послуг до 31.12.2021
Ціна 1 (однієї)шт./ послуги з перевезення продукції становить
1440 гривень 00 коп. з урахуванням ПДВ

