
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 – 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму 

(Витратні матеріали для електрофізіологічних та рентгенхірургічних методів лікування порушень 

ритму серця) 10 лотів.  
 (Ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-16-005606-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 

33180000-5 Апаратура 

для підтримування 

фізіологічних функцій 

організму (Витратні 

матеріали для 

електрофізіологічних 

та рентгенхірургічних 

методів лікування 

порушень ритму 

серця). 

UA-2021-04-16-

005606-c 
5 991 450,0 

Використовуються відділенням 

електрофізіології для проведення 

радіочастотних катетерних 

абляцій. Це основний вид 

оперативних втручань, що 

позбавляють дітей та дорослих 

життєзагрожуючих аритмій – 

надшлуночкових та шлункових 

тахікардій. Катетери 

проводяться в порожнину серця 

через  інтродюсери для 

пунктування магістральних 

судин. 

Після діагности субстрат аритмії 

руйнується через катетер за 

допомогою радіочастотного 

струму. Якщо субстрат 

розташований в лівих відділах 

серця, використовується 

транссептальний пункція – після 

пункції міжпередсердної 

перегородки транссептальною 

голкою катетер заводиться в ліве 

передсердя через 

транссептальний інтродюсер. У 

технічно складних випадках 

проводиться за допомогою не 

флюороскопічної навігаційної 

системи EnSite, яка  дозволяє 

побудувати 3D модель серця  в 

реальному часі та відстежити 

рух електрофізіологічних 

катетерів в його порожнині. 

Розрахунок очікуваної вартості 

предмета закупівлі було здійснено  

методом визначення середньої 

вартості за одиницю товару, 

запропонованих в комерційних 

пропозиціях. 

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». 

 


