
ОБГРУНТУВАННЯ
закупiвлi за державнi кошти послуги

на виконання пункту 4l
Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 11.10.201б року лъ 710

медичний реабiлiтацiйний центр мвс Украiъи <<перлина Прикарпаття)
(далi - мрц, заклад), цiлiсний майновий комплекс якого знаходиться у MicTi
трускавцi Львiвськоi областi' мае територiально вiддалений пiдъоздiл,
який знаходиться у селi Синяк Мукачiвського району Закарпатськот областi.
Це вiддiлення вiдновного лiкування i реабiлiтацiТ для хворих на хвороби
опорно-рухового апарату та шкiри (далi _ ввЛ в с. Синяк).

географiчно Ввл в с. Синяк знаходиться у межах цiлiсноi земельноi
дiлянки, видiленоi у користування санаторно-курортному закладу - ЩочiрньомупiдприемствУ <Санаторiй <<Синяк>> ПрАТ пiпу"-""Ь-оздоровчих закладiв
профспiлок УкраiЪи <Укрпрофоздоровниця)) (далi - дП uСанаЙрiй <Синяо).

Фактично ВВЛ в с. Синяк являс собою двi будiвлi з розташованими у них
примiщеннями для тимчасового розмiщення (проживання) осiб,
якi прибувають для медичноi реабiлiтацii, санаторно-курортного nir.yuu"rrr,
оздоровлення i вiдпочинку (далi - Споживачi послуг). Власних потужностей
для забезпечення Споживачiв послуг дiстичним харчуванням пiдроздiл не ма€.

для забезпечення повноцiннот медичноi реабiлiтацiт та санаторно-
курортного лiкування Споживачiв послуг закладу на базi Ввл у с. Синяк
медичний реабiлiтацiйний центр мвс Украiни <перлина Прикарпаття)

IJдgц]цф катор за куп i вл i UA_2022-01 -20_013б12_ь
2. Назва предмета закупiвлi Послуги ihалень
!.Itqд ДК 021:2015 55510000-8
4. Q11i*yBaHa BapTicTb закупiвлi 3 120 105,00 грн
визначена шляхом проведення розрахунку BapTocTi харчування на 1 лiжко-
день вiдповiдно до довiдки Закарпатськоi торгово-промисловоi паJIати
рiд 14.12.2021 Jф |5.06-07lза5 ru 

"+u"y ""*o"u""" i5. Розмiр бюджетних призначеньl 3 120 105.00 гпн
визначений виходячи з очiкуваноi BapTocTi предмеrа зu*у.riвrri

та кошторисних призначень
б. Uбсяги закупiвлi 7135 лiжко-днiв

розраховано у ypaxyBaHHrIM вмiсти.
вiддiлення вiдновного лiкування

i тривалостi курсу медичноТ реаб

MocTi сп€lльню( примiщень (спальних мiсць)
та реабiлiтацii у с. Синяк Закарпатськоi обл.
iлiтацii та санаторно-курортного лiкування
lля 1 особи

7. Технiчнi та якiснi
характеристики

вiдповiдно до загальноприйнятих
норм i стандартiв для зазначеного
предмета закупiвлi, що дiють
на територii Украiни



змушений здiйснювати закупiвлю послуг з дiстичного харчування у iнших
суб'ектiв господарювання, якi мають вiдповiднi лiцензiI та дозволи
на провадження господарськоi дiяльностi такого виду.

реально послуги санаторно-курортного характеру можуть надавати лише
caнaTopнo-KypopTHi заклади. Найближчим санаторно-курортним закладом
з власними потужностями для надання послуг з дiетичного харчування
с ДП <Санаторiй <Синяк>, на територiТ якого розташоване ВВЛ в с. Синяк.

таке географiчне розташування Ввл в с. Синяк та закупiвля послуг
санаторно-курортного характеру у дП <Санаторiй <<Синяк>> дозволяс
вiдмовитися вiд транспортних затрат, якi мали б бути закладеними у BapTicTb
путiвки У випадку закупiвлi послуг У iншого суб'скта господарювання,
територiально вiддаленого вiд ВВЛ в с. Синяк.

ЩО Ж ДО BapTocTl самих послуг з дlетичного харчування, надаваних
дП кСанаторiй <Синяк>, то ix цiновi показники проаналiзованi Торгово-

IЦо до BapTocTi дiетичного

промисловою п€Lпатою Закарпатськоi областi, яка вид€ша вiдповiднi висновки,
сформованi на ocHoBi маркетингових дослiджень ринку послуг caHaTopiiB
з вiдновлення здоров'я. Вiдповiдно до висновку Торгово-промисловот палати
Закарпатськоi областi вiд \4.12.2021 J\b 15.06-07lз45 - BapTicHi показники
послуг з дiстичного харчування, що надаються у ДП <Санаторiй <<Синяк>,
перебувають у одному цiновому дiапазонi з ринковими цiнами, якi скл€tлися у
сферi санаторно-курортних закладiв Украiни.

З Огляду на географiчне розташування ВВЛ у с. Синяк та ЩП <Санаторiй
<<Синяк>>, прийнявши до уваги висновок Торгово-промисловоi п€UIати
ЗакарпатськоТ областi вiд 14.|2.2021 j\ъ 15.06-07/З45, керуючись п.2 ч.2 ст. 40
Закону УкраiЪи <Про публiчнi закупiвлi> мрЦ визначив Ш кСанаторiй
<синяю> виключним суб'сктом господарювання, який може надати санаторно-
KypopTHi послуги (дiстичне харчування) i не мас KoHKypeHTiB, та застосував для
закупiвлi таких послуг переговорну процедуру.


