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 – 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій
організму» (Кардіохірургія клапанів серця)
(Класифікатор медичних виробів: НК 024:2019 - 35644 - Серцеве ангіопластичне кільце;
45577- Кільце для анулопластики мітрального клапана; 45578 - Кільце для анулопластики
тристулкового клапана; 60242 - Біопротез серцевого аортального клапана; 60244 - Біопротез
мітрального клапана; 62887 - Протез аортального клапана механічний двостулковий
повнопроточний; 46422 - Серцевий клапан трансплантат / судинний протез; 35281- протез
кровоносної судини синтетичний)
(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-15-001130-a)
Найменування
предмета
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС
1

Код ДК 021:2015
– 33180000-5
«Апаратура для
підтримування
фізіологічних
функцій
організму»
(Кардіохірургія
клапанів серця)

Обґрунтування
Вид та ідентифікатор
процедури закупівлі

Очікувана
вартість
закупівлі

2

UA-2021-04-15-001130-a

Технічних та якісних
характеристик предмета
закупівлі

Розмір бюджетного
призначення та очікувана
вартість предмета закупівлі

3

4

5

6 377 398,00

Кільця
для
анулопластики
тристулкового клапана необхідні
для пластик різної модифікації
тристулкового
клапану
та
збереження
власного
тристулкового клапану пацієнта.
Кільця
для
анулопластики
мітрального клапана необхідні для
пластик
різної
модифікації
мітрального
клапану,
та
збереження власного мітрального
клапану пацієнта.
Клапани
серця
механічні
довстулкові для протезування
аортального
клапану
для
проведення складних операцій
необхідні у зв’язку з позитивними
віддаленими результатами наших
та світових зарубіжних клінік.
Клапани
підходять
для
супраанулярної
імплантації
в
аортальну позицію аортального
клапану та проведення складних
операцій пацієнтам з вузьким
кореням аорти.
Біологічні клапани серця аортальні
та мітральні для протезування
аортального
та
мітрального
клапанів необхідні для паієнтів
похилого
віку
та
молодих
спортсменів
у
зв’язку
з
можливістю не приймати варфарин
після імплантації клапанів, який
провокує масивні кровотечі та не
потрібно постійно контролювати
згортання крові.
Лінійний
суддинний
протез
тканиний, з поліестеру, необхідний
для пацієнтів з розшаровуючою
аневризмою аорти та стенозами
легеневого клапану та стовбуру.
Біфуркаційний судинний протез
необхідний для протезування
нисхідної
аорти
в
ділянці
біфуркації аорти для пацієнтів з
абдомінальною аневризмою аорти.

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
«Апаратура для підтримування
фізіологічних
функцій
організму».

Лінійний, тонкостінний судинний
протез
з
е-ПТФЕ,
використовується
в
судинній
хірургії для дитячих операцій при
складних вроджених вадах серця.

