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 021:2015-3140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція (тканиномодифікованийбіосумісний матрикс)
(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-26-012542-c);
ДК 021:2015 - 14620000-3 Сплави (Складові системи транскатетерної імплантації аортального клапану);
(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-26-013498-c)
ДК 021:2015 – 73120000-9 Послуги у сфері експериментальних розробок (Оцінка гідродинамічних характеристик, тестування міцності та
випробування протезів серцевих клапанів відповідно до вимог ISO 5840)
(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-26-004892-a)

Найменування предмета закупівлі
із зазначенням коду ЄЗС

Вид та ідентифікатор
процедури закупівлі

Очікувана
вартість
закупівлі

1

2

3

ДК 021:2015-3140000-4 Продукція
тваринництва та супутня
продукція
(тканиномодифікованийбіосумісний
матрикс)

UA-2021-03-26-012542-c

607 800,00

Обґрунтування
Технічних та якісних
характеристик предмета
закупівлі
4
Проводиться розробка
аортального та легеневого
клапанів серця. Однією зі
складових даних клапанів є
стент певного розміру та
конфігурації, виготовлений з
матеріалу, що має пам'ять
форми, що вимагає закупівлі
нитінолових стентів.
Для подальшого використання
розроблених клапанів на
практиці у кардіохірургії
необхідним є проведення
досліджень їх гідродинамічних
властивостей та міцності за
різних умов функціонування. З
цією метою проводиться
закупівля послуг щодо
випробування протезів
хірургічних серцевих клапанів
та транскатетерного протезу
аортального клапану серця.

Розміру бюджетного
призначення

Очікуваної вартості предмета
закупівлі
5
Згідно визначених вимог п. 2
частини 2 ст. 40 Закону

Відповідно до кошторису на
2021
рік
затвердженим
Міністерством
охорони
здоров’я
України27.01.2021
року за бюджетною програмою
2301020 – «Наукова і науковотехнічна діяльність у сфері
охорони здоров'я» кошти в
сумі 607 800,0 грн передбачені
для проведення даної закупівлі.

України
«Про
публічні
закупівлі»,розрахунок
очікуваної
вартості
визначався
за
умов
застосування
переговорної
процедури закупівлі. Один із
винятків застосування даної
процедури, вказаних у статті,
відсутність конкуренції з
технічних причин.
Внаслідок
проведення
переговорної процедури була
надана цінова пропозиції з
погодженням
ціни
таінформація обґрунтування
застосування
переговорної
процедури
закупівлі
з
посиланням на експертні,
нормативні, технічні та інші
документи,
що
підтверджують
наявність
умов
застосування

ДК 021:2015 - 14620000-3 Сплави
(Складові системи транскатетерної
імплантації аортального клапану)

ДК 021:2015 – 73120000-9 Послуги у
сфері експериментальних розробок
(Оцінка гідродинамічних
характеристик, тестування міцності
та випробування протезів серцевих
клапанів відповідно до вимог ISO
5840)

UA-2021-03-26-013498-c

UA-2021-03-26-004892-a

290 355,84

528 300,00

Технічні, якісні
характеристики предмета
закупівлі визначені з
урахуванням вимог,
визначених ч.4 ст.5 Закону
України «Про публічні
закупівлі». Обрані технічні та
якісні характеристики
продукції, яка закуповується,
повністю відповідають
потребам замовника, не є
унікальними та такими, що
потенційно можуть обмежити
коло учасників. Товар повинен
відповідати закупівлі та/або
міжнародним стандартам,
медико-технічним вимогам до
предмету закупівлі,
встановленим у Тендерній
Документації.

Відповідно до кошторису на
2021
рік
затвердженим
Міністерством
охорони
здоров’я України 27.01.2021
року за бюджетною програмою
2301020 – «Наукова і науковотехнічна діяльність у сфері
охорони здоров'я» кошти в
сумі
290 355,84
грн
передбачені для проведення
даної закупівлі.

Відповідно до кошторису на
2021 рік загального фонду
затвердженим Міністерством
охорони здоров’я України
27.01.2021 року та залишку
коштів на початок періоду код
фінансування
602100
спеціального
фонду
державного бюджету 25010000
"Надходження від плати за
послуги,
що
надаються
бюджетними
установами
згідно
із
законодавством"
затвердженого довідкою про
зміни до кошторису на 2021 рік
від 15.03.2021 року №7 за
бюджетною
програмою
2301020 – «Наукова і науковотехнічна діяльність у сфері
охорони здоров'я» кошти в
сумі 528 300,0 грн передбачені
для проведення даної закупівлі.

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.

