
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:  

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33160000-9 «Устаткування для операційних 
блоків». (Ендоскопічна камера – 35958 Ендоскоп-відеокамера), відповідно до пункту 41 постанови КМУ 
від 11.10.2016 № 710 « Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).  

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник):  
Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської 
обласної ради». Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича буд. 91, код 01993150.  

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним 
словником:  

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33160000-9 «Устаткування для операційних 
блоків». (Ендоскопічна камера – 35958 Ендоскоп-відеокамера).  

Номенклатурні позиції:  
(НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 35958 Ендоскоп-відеокамера).  

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-03-006369-a.  

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні 
та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у відповідності до потреб КНП 
«Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та з урахуванням вимог 
законодавства. 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків». (Ендоскопічна камера 
– 35958 Ендоскоп-відеокамера), використовується при наданні медичної допомоги пацієнтам 
КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», які перебувають на 
лікуванні. Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:  

(Ендоскопічна камера – 35958 Ендоскоп-відеокамера).  

№ 
п/п

Медико-технічна вимога Замовника
Відповідніст
ь (так/ні) 

Посиланням на  
сторінку інструкції, 
або  офіційних 
технічних даних 
виробника 
обладнання

1 Характеристики ендоскопічної камери:

2 Розподільча здатність, не менше Full HD 1920х1080 
пікселів – відповідність;

3 Роздільна здатність, не менше ніж 1000 ТВ ліній – 
відповідність;

4 Тип матриці, не гірше 1/3” CMOS – відповідність;

5 Швидкість спрацювання затвору, в діапазоні не 
гірше 1/50-1/100000 сек. – відповідність;

6 Співвідношення сторін зображення 16:9 – 
відповідність;

7 Кількість кнопок на головці камери для управління 
функціями камери, не менше 3-х – відповідність;



5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення 
сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції.  

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість 
предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості 
застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості 
предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій, та 
моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому 
числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих 
торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в 
електронній системі закупівель «PROZORRO» та на аналогічних торгівельних 
електронних майданчиках. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості 
була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних. 
Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю 
на кількість товару. Таким чином очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015 Єдиний 
закупівельний словник 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків». 
(Ендоскопічна камера – 35958 Ендоскоп-відеокамера) становить - 1 154 333,00 UAH з ПДВ.         

8 Цифрове збільшення зображення, не менше, ніж у 
2,5 рази – відповідність;

9 Наявність функції підвищення яскравості в умовах 
слабкого освітлення – відповідність;

10
Можливість створення різних профілів користувачів 
в системі та їх перемикання натисканням клавіші – 
відповідність;

11 Відеовиходи: HDMI, DVI, S-Video, композитний – 
відповідність;

12 Наявність функцій: баланс білого, «замороження» 
зображення – відповідність;

13 Довжина кабелю камери, не менше 3 м – 
відповідність;

14 Підключення клавіатури - можливість;

15 Підключення педалі - можливість;

16 Клас захисту 1 / ВF – відповідність;

17 Параметри мережі: 100-240 В, 50/60 Гц – 
відповідність;

18 Споживана потужність, не більше 20 ВА – 
відповідність;

19 Наявність запобіжників електричного струму – 
відповідність;

20 Вага, не більше 4,5 кг – відповідність;



7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог 
пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 
ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розміщено за посиланням 
www.okl.if.ua/index.php/обґрунтування-закупівель. 


