
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами). 
 

1 Назва предмета 

закупівлі 
Комплексні соціальні послуги для ВІЛ-позитивних осіб 

(середньотривале консультування, соціальний 

супровід/патронаж) у м. Львів та Львівській області 

2 Вид процедури Відкриті торги  
3 Ідентифікатор 

закупівлі 
UA-2022-07-20-006057-a 

4 Обґрунтування 

технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі наведена в Додатку 2 до тендерної 

документації на закупівлю.  Технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі визначені відповідно до Державного стандарту 

соціальної послуги консультування, затвердженого  

Наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.201

5  № 678 та відповідно до Державного стандарту соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах, затвердженого Наказом 

Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016  № 318. 

5 Обґрунтування 

розміру бюджетного 

призначення  

Розмір бюджетного призначення визначено на підставі граничних 

тарифів на надання послуг, що визначені наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 23.07.2019  № 1681 «Про 

затвердження граничних тарифів на надання послуг, пов’язаних з 

ВІЛ», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.08.2019 

за № 905/33876 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0905-

19#Text).  

При формуванні обсягу закупівлі було враховано: виділене 

фінансування в межах державного бюджету; епідеміологічна 

ситуація, щодо поширення ВІЛ / СНІДу; цілі Державної стратегії 

у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним 

гепатитам на період до 2030 року (схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1415-р та 

враховуються офіційні статистичні дані щодо кількості ВІЛ-

інфікованих людей, які перебувають на диспансерному обліку у 

Львівській області. 
6 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 
342 817,20 

7 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України затверджена примірна методика 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 

№275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз 

загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація 

про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, 

спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних 

каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) 

отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, 

офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх 

специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0905-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0905-19#Text


закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з 

урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 

Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної 

вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг 

використовується один із методів формування очікуваної вартості 

предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для 

подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з 

методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг 

цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу інформації про 

ціну товару (шляхом запиту комерційних пропозицій від 

надавачів послуг). 

 


