
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 

«Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р. 

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі послуги з проведення медичного 

огляду працівників закладів освіти Святошинського району м. Києва зумовлена необхідністю 

забезпечення проходження періодичних медичних оглядів працівниками закладів освіти 

Святошинського району міста Києва.  

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Код ЄДРПОУ: 37498536 

         Вид процедури: відкриті торги. 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-03-12-005622-c  

Предмет закупівлі: код згідно «ДК 021:2015 код  85110000-3 Послуги лікувальних 

закладів та супутні послуги (Проведення медичного огляду працівників закладів освіти 

Святошинського району м. Києва)» 

Бюджет закупівлі становить: 1900000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до 

середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, щодо проведення 

медичного огляду працівників закладів освіти Святошинського району м. Києва згідно, 

технічних вимог які наведено нижче. 

 

Учасник - Виконавець послуги повинен виконати комплекс заходів щодо проведення 

періодичного обов’язкового профілактичного медичного огляду працівників  закладів освіти 

Святошинського району міста Києва відповідно до наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2002 

«Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням  

населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002р за № 639/6927; наказу МОЗ України від 21 

лютого 2013 року № 150 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 23 липня 2002 року № 280», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 

року за № 662/23194. 

 

1. Виконавець надає послуги щодо проведення періодичного обов’язкового 

профілактичного медичного огляду працівників закладів освіти Святошинського району міста 

Києва належної якості з дотриманням норм законодавства які регламентують діяльність в 

даній сфері,  підтверджує якість документами, які регламентують даний вид послуг  

відповідно до чинного законодавства України (Ліцензію на медичну практику та 

акредитаційний сертифікат. Перелік закладів охорони здоров'я, які за заявницьким принципом 

мають право проводити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджується відповідно 

наказом Міністерства охорони здоров'я України, структурних підрозділів з питань охорони 

здоров'я обласних, Київської державної адміністрації). 

2. Послуги повинні бути виконані на території Виконавця у Святошинському 

районі міста Києва із зручним місцем розташування медичного закладу (зручна розв’язка 

наземного транспорту). Проведення медичних оглядів за місцем роботи, «виїзними 

медичними бригадами» не передбачається. 

3. При наданні послуг використовувати дозволені до застосування на території 

України препарати (засоби), придбані за рахунок Виконавця.  

4. Відповідність запропонованих послуг Учасника до діяльності, яку визначено у 

Статуті. 



5. Проведення медичного огляду працівників включає в себе огляд спеціалістами, 

лабораторні та функціональні дослідження з оформленням таких документів: 

- план–графік проведення періодичних оглядів працівників з додатком (список 

працівників затверджені Замовником для Виконавця) з зазначенням в них строків проведення 

медоглядів, лабораторних, функціональних та інших досліджень та лікарів, залучених до їх 

проведення; 

 - після закінчення медогляду у разі відсутності протипоказань для зайняття 

відповідним видом діяльності заклад охорони здоров'я видає працівнику форму № 1-ОМК 

«Особиста медична книжка» (далі – форма № 1-ОМК), затверджену наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року № 150, яка повинна відповідати технічному 

опису бланка згідно Наказу МОЗ від 08.07.2013 року № 583. 

6. На підставі результатів обстеження кожний лікар-спеціаліст робить висновок щодо 

можливості допущення працівника до роботи у конкретному виробництві, організації, 

професії. 

7. Засідання медичної комісії проводити не менше 3-х разів на тиждень. 

 

Послуги надаються на території медичного закладу протягом 2-х робочих днів з дня 

скерування. 

Період надання послуги: з дати укладання договору по 31 грудня 2021 року. 

Проведення обов’язкового профілактичного медичного огляду працівників  відповідно 

до таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

№ Найменування огляду, дослідження Од. вим. Кількість 

1.  Огляд терапевта прийом 7224 

2.  Огляд отоларинголога  прийом 2219 

3.  Огляд дерматолога-венеролога прийом 7224 

4.  Огляд стоматолога прийом 1333 

5.  Цифрова флюорографія ОГК дослідження 4869 

6.  Серологічне дослідження на черевний тиф  дослідження 775 

7.  Дослідження крові на сифіліс дослідження 7224 

8.  Мазок на гонорею дослідження 6700 

9.  Дослідження на гельмінтози дослідження 4898 

10.  Дослідження на носійство кишкових інфекцій дослідження 4999 

11.  Мазок з горла та носа на наявність патогенного 

стафілококу 

дослідження 1549 

12.  Оформлення «Особистої медичної книжки» ф. 1-

ОМК 

послуга 927 

 

 

 
 


