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 - 33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації
(Аксесуари до наркозно-дихальної апаратури та моніторів пацієнта)
(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-14-008197-c)
Найменування
предмета закупівлі
із зазначенням
коду ЄЗС
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Код ДК 021:2015 33170000-2 Обладнання для
анестезії та
реанімації
(Аксесуари до
наркозно-дихальної
апаратури та
моніторів пацієнта)

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі
2

UA-2021-05-14008197-c

Очікувана
вартість
закупівлі
3

2 304 855,45

Обґрунтування
Технічних та якісних
Розмір бюджетного призначення
характеристик предмета
та очікувана вартість предмета
закупівлі
закупівлі
4
5
За
допомогою
анестезіологічного
обладнання
вдається
індивідуально
підібрати
дозування для пацієнта. В
кожному окремому випадку
схема виконання анестезії
розраховується з урахуванням
особливостей
фізіології
організму людини та стану її
здоров’я. Завдяки наявності
апаратури
можна
спостерігати
за
станом
життєво важливих функцій
під
час
проведення
хірургічного втручання. Це
забезпечує
безпечне
виведення пацієнта з наркозу.
Наркозно
–
дихальний
аппарат забезпечує загальну
анестезію
за
допомогою
дозованих
рідких
і
газоподібних
анестетиків.
Працює в комплексі з
апаратом ШВЛ в разі, коли
пацієнту необхідна інтубація
під наркозом.
Монітори
пацієнта рідкокристалічні дисплеї, на
які виводиться інформація з
одного
або
декількох
датчиків,
що
зчитують
показники
життєдіяльності
пацієнта. Вбудовані джерела
звуку
сповіщають
медперсонал
про
зміни
критичних параметрів.

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
«Обладнання для анестезії та
реанімації».

