
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 фізіологічнихфункцій організму(33184200-5 Судинні протези) 

(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-30-000294-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 

таочікувана вартість предмета 

закупівлі 

1 2 3 4 5 

ДК 021:2015- 

33184200-5 

Судинні протези 
 

 

UA-2021-04-30-

000294-c 

 

2 098 056,00 

Необхідні для виконання 

хірургічних операцій для 

реконструкції вихідного 

тракту правого шлуночка у 

дітей та дорослих з 

вродженими вадами серця, які 

потребують використання 

судинного протезу з трьома 

стулками. Предмети закупівлі 

виготовляються індивідуально 

для кожного пацієнта після 

визначення лікарем-хірургом 

необхідного діаметру 

судинного протезу, який буде 

з’єднувати вихідний тракт 

правого шлуночка з легеневою 

артерією. 

 

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 в сумі 2 098 056,0 грн. 

передбачені  для проведення даної 

закупівлі. 

Згідно визначених вимог п. 2 частини 2ст. 

40 Закону України «Про публічні 

закупівлі», розрахунок очікуваної 

вартості визначався за умов застосування 

переговорної процедури закупівлі. Один 

із винятків застосування процедури, 

вказаних у статті, відсутність конкуренції 

з технічних причин.  

Внаслідок проведення переговорної 

процедури була надана цінова пропозиції 

з погодженням ціни та інформація 

обґрунтування застосування переговорної 

процедури закупівлі з посиланням на 

експертні, нормативні, технічні та інші 

документи, що підтверджують наявність 

умов застосування переговорної 

процедури закупівлі. 

У розрахунок також будо включено 

фактичні показники минулого 

бюджетного року, з урахуванням 

запланованих поточних завдань, потреб 

та у межах затверджених орієнтовних 

обсягів фінансування на 2021 рік. 

Під час визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі проведено аналіз 

ринку, що охоплює існуючі види 

необхідної продукції і можливі 

альтернативи, а також існуючих і 

потенційних постачальників. Врахована 

інформація, що міститься в Інтернет-

мережі у відкритому доступі, в системі 

електронних закупівель ProZorro. 
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