
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Послуги медичного персоналу (медичної сестри)  

(Код ДК 021:2015: 85140000-2: Послуги у сфері охорони здоров’я різні),  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

Ідентифікатор закупівлі    ID: UA-2022-12-27-010508-a 

Найменування замовника: Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії 

Крушельницької. 

Місцезнаходження  замовника: проспект Свободи, 28, Львів,  Україна, 79008. 

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань: 02224620. 

Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі 

частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги медичного персоналу (медичної сестри)  

(Код ДК 021:2015: 85140000-2: Послуги у сфері охорони здоров’я різні). 

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга згідно технічного завдання. 

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Львів, пр.. Свободи, 28 . 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.  

ідентифікатор процедури закупівлі:   ID: UA-2022-12-27-010508-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 210 000,00 грн (з ПДВ)  

(Двісті десять тисяч ) грн. 00 коп. з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована виходячи із 

аналізу середньоринкових цін на аналогічні послуги та із службової записки провідного інженера з охорони 

праці. 

Джерело фінансування: власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання послуг— до  

31.12.2023 р. або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічному завданні: 
 

Т Е Х Н І Ч Н Е З А В Д А Н Н Я 

на закупівлю : Послуги медичного персоналу (медичної сестри) 

(Код ДК 021:2015: 85140000-2: Послуги у сфері охорони здоров’я різні) 

Основні вимоги: 

На базі Замовника Виконавець повинен надавати послуги медичного персоналу в Пункті охорони 

здоров’я відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 р. № 385 (у редакції від 

30.08.2013) «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та 

посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я». 

Режим роботи працівників пункту охорони здоров’я відповідно до наказу МОЗ від 25.05.2006 р. № 319. 

1. Кількість залученого медичного персоналу (медичної сестри) – 1 особа. 

2. Медичний персонал повинен мати відповідну кваліфікацію для забезпечення виконання наступних 

функцій: 



· проведення щозмінних передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв відомчих транспортних 

засобів Театру; 

· участь в організації та проведенні попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Театру; 

· участь у проведенні інструктажу (навчання) працівників Театру з питань надання домедичної допомоги 

потерпілим від нещасних випадків; 

· участь в аналізі причин травматизму, захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення;  

· ведення медичної документації працівників Театру; 

· надання медичної допомоги працівникам Театру при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, 

отруєнні, механічній асфікції, анафілактичному шоці, опіках, алергічних станах; 

· чергування під час проведення масових заходів в Театрі (згідно графіку) з метою надання, в разі 

необхідності, кваліфікованої медичної допомоги працівникам та відвідувачам Театру; 

· надання послуг з фізичної реабілітації (в т. ч. кінезіотейпування); 

· моніторинг (спостереження) за станом здоров’я працівників Театру; 

· забезпечення розподілу та контролю за використанням медичного інструментарію, медикаментів, 

бактеріальних препаратів, перев’язувального матеріалу; 

· проведення санітарно-просвітньої роботи серед працівників Театру. 

3. Кількість водіїв – 4. 

4. Послуги надаються за адресою : м. Львів, пр. Свободи, 28 

5. Послуги з проведення проходження передрейсового медичного огляду водіїв замовника забезпечується 

відповідно наступним нормативно-правовим актам: 

- Закону України «Про дорожній рух»; 

- Закону України «Про автомобільний транспорт»; 

- Наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 року 

№ 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних 

засобів»; 

- Пункту 15 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 

02.03.2015 року № 222. 

5. Виконавець повинен гарантувати заміну медичного працівника іншим працівником у разі хвороби, 

відпустки, або з інших причин відсутності працівників на роботі (на підтвердження вимоги Учасник повинен 

надати гарантійний лист в довільній формі). 

 


