
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4
1 
постанови Кабінету Міністрів України 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: 

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної 

академії медичних наук України»; 

вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050; 

код за ЄДРПОУ – 02011930; 

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): 

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

медичної білизни)  

Ідентифікатор закупівлі:  
  UA-2021-08-10-002276-c 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
У зв’язку із потребою у закупівлі послуг з прання медичної білизни для 

безперебійного забезпечення відділень та операційних Інституту медичною білизною, 

необхідно провести закупівлю послуг з прання медичної білизни з наступними медико-

технічними вимогами, що зазначені у заявці, а саме: 

Медико-технічні вимоги 

Під час надання послуг Виконавець повинен дотримуватися (надати гарантійний лист): 

- ГСТУ 201-04-96 Вироби білизняні, оброблені в пральні. Загальні технічні умови; 

- ДСТУ ГОСТ 12.2.084:2007 Машини та обладнання для пралень та підприємств хімчистки. 

Загальні вимоги щодо безпеки; 

- ДСТУ 2320-93 Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та 

прання білизни. Вимоги безпеки; 

- ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць 

(від забруднення хімічними і біологічними речовинами); 

- ДНАОП 9.0.30-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень; 

- Санітарні правила пристрою, устаткування і змісту пралень № 979-72. 

Таблиця 1 

Вимоги замовника до послуг з  прання білизни: 

№ Найменування  Одиниця виміру 
Орієнтовна 

кількість 

1. Послуги з прання медичної 

білизни  

  кг 7272,00 

Порядок надання послуг 

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. 

Після надання послуг оформляються два екземпляри акту приймального контролю 

якості та кількості наданих послуг, один з яких передаються Виконавцю, а один залишається 

уповноваженому представнику Замовника. 

Якість надання послуг 

Приймальний контроль якості та кількості наданих послуг проводиться 

уповноваженим представником Замовника, який оформляється актом в день здачі випраної 

медичної білизни. 



2 

Належним чином оформлений і підписаний акт є підтвердженням приймання наданих 

послуг за якістю і кількістю. 

Пральня Учасника повинна мати окреме приміщення для брудної білизни, для 

миючих і відбілюючих матеріалів, пральне відділення, виділене місце для зберігання чистої 

білизни та інші необхідні структурні підрозділи. 

У разі неякісного прання білизни Учасником повинно здійснюватися повторне прання 

та чищення білизни за власний рахунок (Учасник зобов'язаний надати у складі пропозиції 

відповідний гарантійний лист).  

У разі пошкодження випраної медичної білизни має здійснюватися заміна  

пошкодженої медичної білизни на якісну, рівноцінну медичну білизну (Учасник зобов’язаний 

надати у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).  

Випрана та оброблена медична білизна повинна передаватись Замовнику в упаковці, 

яка буде забезпечувати цілісність, збереження її якості під час транспортування (Учасник 

зобов’язаний надати відповідний гарантійний лист).  

Таблиця №2 

№ Вимоги 

Документи, що 

підтверджують 

відповідність 

вимогам 

1 

1. Послуги мають бути такими, що не мають негативного 

впливу на навколишнє середовище, тобто учасник гарантує, 

що технічні, якісні характеристики послуг відповідають 

встановленим законодавством нормам. 

Учасник при проведенні своєї діяльності  застосовує заходи 

із захисту довкілля 

 

Гарантійний 

лист 

2 

2.Прання білизни повинне провадитися із застосуванням 

методик і технологій, затверджених для прання медичної 

білизни зі слідами значного забруднення кров'ю й іншими 

біологічними рідинами, а саме: 

 2.1. «Інструкцію щодо надання послуг з прання білизни», 

затвердженої Наказом Українського союзу об'єднань, 

підприємств і організацій  побутового обслуговування 

населення 27 серпня 2000,  N 20; 

2.2. Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

30.04.2014 року №293  «Про затвердження Інструкції зі 

збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції 

та прання білизни у закладах охорони здоров’я»,  

2.3. Для хімічної дезінфекції білизни використовують 

дезінфікуючі засоби, без хлору, дозволені до використання 

в Україні, на основі активного кисню, галогенів та їх 

похідних, амонійних сполук, які мають повний спектр 

антимікробної активності і не фіксують білкові забруднення 

та не псують тканини. 

Надати 

гарантійний 

лист, яка 

повинен 

підтверджувати 

виконання 

зазначених 

вимог 

3 
 Виконавець несе повну матеріальну і іншу відповідальність 

за застосування вищезазначених технологій 

Гарантійний 

лист 

4 Виконавець повинен здійснювати санітарну обробку Гарантійний 
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№ Вимоги 

Документи, що 

підтверджують 

відповідність 

вимогам 

автотранспорту для доставки чистої білизни лист 

5 
Доставка, навантажувально-розвантажувальні роботи 

здійснюються Виконавцем самостійно, за свій рахунок 

Гарантійний 

лист 

6 

1. У разі неякісного прання білизни Виконавець повинен 

здійснити повторне прання та чищення білизни за свій 

рахунок  

2. У разі пошкодження випраної білизни з вини Виконавця, 

Виконавець повинен здійснити заміну  пошкодженої 

білизни на якісну, рівноцінну білизну 

Гарантійний 

лист 

7 

Прання, обробку та відвантаження чистої білизни 

Виконавець має проводити в окремих приміщеннях, які 

використовуються виключно для обробки білизни 

медичних закладів 

Надати 

гарантійний 

лист, що 

підтверджує 

дану вимогу.  

 

8 

Випрана та оброблена білизна повинна передаватись у 

медичний заклад в упаковці, яка буде забезпечувати 

цілісність, збереження його якості під час транспортування 

Гарантійний 

лист  

 

Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту): 

 Забезпечення відділень та операційних медичною білизною з метою проведення 

нейрохірургічних втручань третинного рівня. 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021:2015 33160000-9 

98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення (послуги з прання медичної білизни), 

відповідає розрахунку видатків до паспорту бюджетної програми Державної установи 

«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук 

України» на 2021 рік (загальний фонд) за КПКВК 6561190 ««Фонд розвитку закладів 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги»». 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації 

отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020  № 275, висновку 

робочої групи та становить 900000, 00 грн. з ПДВ. 

 


