
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі 

змінами): щодо процедури відкриті торги на закупівлю: ДК 021:2015 - 201533180000-5 Апаратура для 

підтримування фізіологічних функцій організму (33186100-8 Оксигенатор). 

(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-26-010281-c ) 

 

 
Найменування 

предмета закупівлі 

із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та ідентифікатор 

процедури закупівлі 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

Обґрунтування 

Технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі 

Розміру бюджетного призначення 

та очікувана вартість предмета 

закупівлі 

1 2 3 4 5 
 

ДК 021:2015- 

201533180000-5 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

(Оксигенатори для 

новонароджених з 

малою вагою та 

недоношених з 

комплектом 

магістральних труб) 

 

 
 
 

 

UA-2021-03-26-010281-c 

 

 

 

8 231 733,33 

Газообмінний, 

одноразовий пристрій, 

призначений для 

насичення крові киснем і 

видалення з неї 

вуглекислоти. 

Використовується під час 

кардіохірургічних 

операцій, або для 

поліпшення кровообігу в 

організмі хворого, який 

страждає захворюваннями 

серця або легенів, при 

яких вміст кисню в крові 

значно знижується. 

Дозволяє зменшити об’єм 

заповнення контуру АКШ, 

та у разі необхідності 

використовується даний 

пристрій протягом доби  

без заміни контура АКШ. 

Оксигенатори для дітей та 

підлітків з комплектом 

магістральних труб, 

зможуть задовольнити 

потреби штучного 

кровообігу у пацієнтів 

вагою від 30 до 50 кг. 

 

Розрахунок очікуваної вартості 

предмета закупівлі було здійснено  

методом визначення середньої 

вартості за одиницю товару, 

запропонованих в комерційних 

пропозиціях та методикою 

розрахунку очікуваної вартості на 

підставі закупівельних цін минулих 

періодів, з урахуванням індексу 

інфляції. 

Врахована інформація, що міститься 

в Інтернет-мережі у відкритому 

доступі, в системі електронних 

закупівель ProZorro. 

Відповідно до Кошторису на 2021 рік 

Затвердженого Міністерством 

охорони здоров’я України 24.01.2021 

року за бюджетною програмою 

КПКВК 2301170 – «Діагностика і 

лікування захворювань із 

впровадженням експериментальних 

та нових медичних технологій у 

клініках науково-дослідних установ 

та в вищих навчальних медичних 

закладах Міністерства охорони 

здоров'я України», кошти 

передбачені для закупівлі 

«Апаратури для підтримування 

фізіологічних функцій організму». 

ДК 021:2015- 

201533180000-5 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

(Оксигенатори для 

дітей та підлітків з 

комплектом 

магістральних труб) 
 

 

UA-2021-03-26-010281-c 

 

 

2 600 083,30 

Загальна очікувана вартість 

закупівлі: 
10 831 816,64   
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