
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:  

КОД ДК 021:2015 - 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб 

медицини, стоматології та ветеринарної медицини 

(33111730-7 — Приладдя для ангіопластики(Вироби медичного призначення для відділення 

рентгенангіографії і ендоваскулярної хірургії)) 

(Ідентифікатор закупівліUA-2021-04-29-001342-b) 

 
Найменування 

предмета закупівлі 

із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

Обґрунтування 

Технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі 

Розмір бюджетного призначення 

та очікувана вартість предмета 

закупівлі 

1 2 3 4 5 

КОД ДК 021:2015 - 

33110000-4 - 

Візуалізаційне 

обладнання для 

потреб 

медицини, 

стоматології та 

ветеринарної 

медицини 

(33111730-7 — 

Приладдя для 

ангіопластики 

(Вироби медичного 

призначення для 

відділення 

рентгенангіографії і 

ендоваскулярної 

хірургії)) 

 

 
UA-2021-04-29-

001342-b 

 

13 122 005,17 

Дані розхідні матеріали 

необхідні для забезпечення 

надання медичної  допомоги 

дітям з вродженими вадами 

серця. Рентгенендоваскулярні 

кардіохірургічні оперативні 

втручання та ангіографічні 

діагностичні процедури 

проводяться в ургентному 

(усунення критичних вад 

серця та втручання у дітей, з 

загрозливими для життя 

станами) та плановому 

порядку. Близько 30% 

пацієнтів яким виконуються 

дані операції є в критичному 

стані. Перевага таких 

втручань в меншій 

інвазивності втручання, 

зменшенні часу втручання і 

тривалості седації та меншої 

потреби в медикаментозному 

забезпеченні, що має 

економічні переваги. Такі 

втручання проводяться з 

меншим ризиком для 

пацієнта і, в деяких випадках, 

можуть повністю замінити 

оперативне втручання на 

серці з штучним кровообігом. 

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 

«Візуалізаційне обладнання для 

потреб медицини, стоматології та 

ветеринарної медицини». 
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