
оБгрунтувАння твхнIчних тА яItIсних хАрАктЕристик
ПРЕДМЕТА ЗАI{УПIВЛI, РОЗМРУ БIОДЖЕТНОГО ШРИЗНАLIЕНIIЯ,

ОЧIItУВАНОi BAPTOCTI ПРЕДМЕТА ЗАКУПIВЛI
(вiдповiдно до пункту 4-1 Постанови I{MY вiд l1.10.20lбр. N97l0 uПро ефективне використання

державних коштiв>)

1. НаймецуваIIця, мiсцезltаходя(енIlя та iдештифiкацiйший код замовrIика в
€диному державному реестрi lоридичних осiб, фiзи.rltих осiб - пiдприемцiв та
громадських формувалlь, його категорiя /{ержавна установа "Хме.llьницька
обласна фiтосанiтарна лабораторiя", Украiна, Хмельницька область,
Хшшельницький, 29008, вулиця Купрiна, 48, СДРПОУ 38481895, категорiя
заIvIовника - юридична особа, яка забезпечу€ гlотреби держави або територiальноТ
гроN{ади.
2. }Iазва прелмета закупiвлi iз зазllачеrlням коду за €диним закупiвельtlим
словIIиком (у разi подiлу на лоти TaKi вiдоплостi повинrli зазначатися cTocoвIlo
кожного .гIо,га) та IIазви вiдповiдних rсласифiкаторiв предмета закупiвлi i
частиII предмета закупiвлi (лотiв) (за шаявt|остi): Амплiфiкатор (система для
проведення ПЛР в режимi реального часу) за колом fiK 02|:2015 - 38950000-9
<Обладнання для полiмеразноТ ланцюговоТ реакuiТ> (FlK 024:2019: 480З3
АМПЛiфiКатор н5.rклеiнових кислот термоциклiчноlо (термочиклер) IVD,
напiвавтоматичний).
3 . Iдетифiкато р за куп i вл i : UA-202 2- LZ-OZ-000073 -а.
4. Обгрунrування технiчних та якiсших характеристик предмета закупiвлi:
технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi у вiдповiдному
додатку до тендерноТ документацii. Сучасний Амплiфiкатор надасть змогу
проводити ПЛР в режимi реального часу, що пришвидшить надання послуг
споЖивачам, а такох( надасть змогу JIабораторii пiдвищити свою
КОНКУРеНТОЗДатнiсть перед аналогiчними приватними ,га державними
ЛабОраторiями. Закупiвля створить умови для появи якiсних послуг i пiдвищить
фаховий piBeHb працiвникiв лабораторii.
5. ОбГРУнryВанIIя розмiру бюджетлtого призшачення: розмiр бюджетного
ПРИЗНаЧення для предмету закупiвлi Амплiфiкатор (система для проведення ПЛР в
РеЖимi реального часу) за кодом ДК 02t:20l5 - 38950000-9 <Обладнання лля
полiмеразноi ланцюговоi реакцii> (НК 024:2019: 4s033 - Амплiфiкатор нуклеТнових
кислот термоциклiчною (термоuиклер) IVD, напiвавтоматичний) визначений
вiдповiдно до розрахунку до кошторису на2022 piK (iз змiнами).
б. ОчiкуваIIа BapTicTb предмета закупiвлi :- l350000,00.р".з ПДВ.
7.Обгрунтування очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi: Очiкувана BapTicTb
визначена на пiдставi монiторингУ цiн, шляхом пошуку, збору та аналiзу
загальнодоступноi iнформацiТ про цiни постачальникiв, що мiстяться у вiдкритому
доступi, отриманнi цiнових пропозицiй вiд офiцiйних представникiв, дилЬрiв та
по стачальникiв товару.


