
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ПРОТОКОЛ № 253

 щодо поставки товарів
Дата _03.08.2021 року

Замовник : КНП «Міська лікарні №2» КМР.
Представник замовника : Уповноважена особа :економіст Лисицька Оксана Ігорівна. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Вирішення організаційних питань щодо проведення спрощеної процедури закупівлі ). код ДК
021:2015  –  19520000-7:  «Пластмасові  вироби»  (Вироби  медичного  призначення
(код  ДК  021:2015:  4189-  Культуральна  пробірка,  63061-Система  збору  капілярної
крові  IVD, 35209 Голка для взяття крові, стандартна,  36188-  Тримач для забору крові
багаторазовий,  47590  Пробірка  вакуумна для відбору  зразків  крові  IVD,  без  добавок,
34904     Канюля для порожнистої вени))

СЛУХАЛИ:
Уповноважену  особу Лисицьку  Оксана  Ігорівну ,  яка  доповіла,  що  згідно  затвердженого
кошторису на 2021 рік було виділено кошти на придбання виробів медичного призначення для
скринінгу  хворих  та  з  підозрою  на  ВІЛ/СНІ.  Міським  інфекціоністом  було  сформовано
потребу з урахуванням виділених коштів. Очікувана потреба в закупівлі виробів медичного
призначення  складає  43100,00 грн.  Згідно  наказу  Мінеконорозвитку  №708 від  15.04.2020р.
було запропоновано   визначити  предмет  закупівлі  наступним чином: код ДК 021:2015  –
19520000-7:  «Пластмасові  вироби»  (Вироби  медичного  призначення  (код  ДК
021:2015: 4189- Культуральна пробірка,  63061-Система збору капілярної крові  IVD,
35209  Голка  для  взяття  крові,  стандартна,  36188-   Тримач  для  забору  крові
багаторазовий,  47590  Пробірка  вакуумна для відбору  зразків  крові  IVD,  без  добавок,
34904     Канюля для порожнистої вени))
Оскільки очікувана вартість закупівлі не перевищує вартісні межі, визначені абз.1 ст.3 Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VII (далі- Закон). Тому при виборі
процедури закупівлі  слід  спиратися  на  ст.  14  Закону   та  застосувати  спрощену  процедуру
закупівлі.
Також  слід  додати  закупівлю  до  річного  плану  закупівель  за  затвердити  оголошення  про
проведення спрощеної процедури закупівлі та додатки до нього.

ВІРІШИЛИ :
 Застосувати   спрощену  процедуру  закупівлі   код  ДК  021:2015  –  19520000-7:
«Пластмасові  вироби»  (Вироби  медичного  призначення  (код ДК  021:2015:  4189-
Культуральна пробірка,  63061-Система збору капілярної крові  IVD, 35209 Голка для
взяття крові, стандартна, 36188-  Тримач для забору крові багаторазовий, 47590 Пробірка
вакуумна  для  відбору  зразків  крові  IVD,  без  добавок,  34904    Канюля для

 порожнистої вени))та внести зміни до річного плану закупівель
2. Забезпечити оприлюдення в електронній системі  закупівель  оголошення про проведення
спрощеної закупівлі.
 

Уповноважена особа : 
Лисицька Оксана Ігорівна                  ____________________                              
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