
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

 
Найменування 

предмету закупівлі із 

зазначенням коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі 

очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

Послуги з проведення 

щозмінного 

передрейсового та 

післярейсового 

медичного огляду 

водіїв Рахункової 

палати в містах: Київ, 

Львів, Одеса, Вінниця, 

Харків, Ужгород 
(показник національного 

класифікатора України 

ДК 021:2015 “Єдиний 

закупівельний словник” 

– ДК 021:2015: 

85140000-2 : Послуги у 

сфері охорони здоровַַ ַַ̀ я 

різні) 

відкриті торги 

 

 

 

UA-2022-01-

25-018341-b 

519 100,00 грн (з 

ПДВ) 

Згідно з «Положенням про 

медичний огляд кандидатів у водії 

та водіїв транспортних засобів» 

затвердженого спільним наказом 

Міністерства охорони здоров`я 

України та Міністерства 

внутріщніх справ України від 

31.01.2013 № 65/80, щозмінному 

передрейсовому та післярейсовому 

медичним оглядам підлягають 

водії транспортних засобів підпри-

ємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності. 

Щозмінні передрейсові та 

післярейсові медичні огляди водіїв 

транспортних засобів здійсню-

ються лікарями лікувального 

профілю та/або молодшими медич-

ними працівниками з медичною 

освітою за спеціальністю 

"сестринська справа", "лікувальна 

справа". Щозмінний передрейсо-

вий медичний огляд проводиться 

для водіїв транспортних засобів 

безпосередньо перед їх виїздом у 

рейс.  

Очікувана вартість предмета закупівлі 

519 100,00 грн. сформована з 

урахуванням кількості робочих місць 

медичних працівників (м. Київ, 

м.Одеса, м. Львів, м.Харків, 

м. Вінниця, м. Ужгород) та з 

урахуванням фактичної вартості 

послуг, що склалася в минулому році 

за результатами проведеної 

процедури закупівлі Рахунковою 

палатою з урахуванням 

прогнозованого індексу інфляції на 

2022 рік, керуючись наказом 

Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України № 275 від 18.02.2020 «Про 

затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі».  

При цьому було враховано заключену 

додаткову угоду на надання вказаних 

послуг по 28.02.2022 відповідно до ч. 

6 ст. 541 Закону України «Про 

публічні закупівлі» 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b


Технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі сформовані 

виходячи з наявної кількості водіїв 

Рахункової палати, режиму роботи 

та з метою визначення стану їx 

здоров'я, який дозволяє 

здійснювати перевезення, або 

виявлення ознак тимчасової їx 

непрацездатності (патологічне 

підвищення частоти пульсу, 

артеріального тиску вище вікових 

норм, виявлення алкоголю в 

пoвітpi, що видихається, та інших 

ознак алкогольного сп'яніння чи 

сп'яніння іншого походження, 

наявності скарг та симптомів 

хвороби, що перешкоджають 

керуванню транспортом). 

 
і  


