
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: 

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної 

академії медичних наук України»; 

вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050; 

код за ЄДРПОУ – 02011930; 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): 

 ДК 021:2015 - 33140000-3 – Медичні матеріали (НК 024:2019: 44063 - Набір для 

нейрохірургічних процедур, що не містить лікарські засоби, одноразового використання 

(Комплект одягу та покриттів операційних нейрохірургічний для операцій на головному 

мозку), 12535 - Чохол для хірургічного мікроскопа (Чохол на мікроскоп для нейрохірургії), 

47783 - Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, 

стерильне (Покриття операційне), 47783 - Простирадло хірургічне загального призначення, 

одноразового використання, стерильне (Покриття операційне), 39404 - Губка 

рентгеноконтрастна неткана хірургічна, стерильна (Спонж нейрохірургічний абсорбуючий)  – 

5 найменувань. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-10-06-009633-a. 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

У зв’язку із потребою забезпечення безперебійного лікувального процесу, необхідно 

провести закупівлю комплектів одягу та покриттів для операційних нейрохірургічних для 

операцій, покриттів операційних, тощо з наступними медико-технічними вимогами, а саме: 

Медико-технічні вимоги  

Кількість – 5 найменувань – 1615 одиниць 

№ Код НК 024:2019 Найменування Медико-технічні вимоги 
Од. 

вим. 
К-ть 

1 

44063 - Набір для 

нейрохірургічних 

процедур, що не 

містить лікарські 

засоби, 

одноразового 

використання 

Комплект одягу 

та покриттів 

операційних 

нейрохірургічний 

для операцій на 

головному мозку  

Склад: шапочка - берет медична - 2 

шт. (спанбонд - щільністю не 

менше 13 г/м2), маска медична 

тришарова на резинках - 2 шт. 

(спанбонд+фільтруючий шар - 

мелтблаун), халат медичний 

(хірургічний) на зав’язках 

довжиною 132 см (розмір 50 - 52 

(L)) - 2 шт. (спанлейс - щільністю 

не менше 68 г/м2), бахіли медичні 

середні - 2 пари (спанбонд - 

щільністю не менше 30 г/м2), 

покриття операційне 220см х 160см 

- на дугу, з адгезивним 

операційним полем 25см х 15см (з 

антимікробною операційною 

плівкою) - 1 шт. (СМС - щільністю 

не менше 35 г/м2), покриття 

операційне 200см х 160см з 

адгезивним краєм (по короткій 

стороні) - 2 шт. (СМС - щільністю 

не менше 35 г/м2), покриття 

операційне 80см х 70см з 

адгезивним краєм (по довгій 

компл 180 



2 

стороні) - 4 шт. (СМС - щільністю 

не менше 35 г/м2), покриття 

операційне 35см х 20см - 2 шт. 

(спанлейс - щільністю не менше 50 

г/м2), мішок збиральний 60см х 

40см з липкою фіксацією (конусної 

форми з фільтром) - 1 шт. 

(поліетилен - щільністю не менше 

55 г/м2), стрічка адгезивна 50см х 

5см - 2 шт. (нетканий матеріал + 

скотч технічний), кишеня бічна 

40см х 30см з липкою фіксацією - 2 

шт. (поліетилен - щільністю не 

менше 55 г/м2), стерильний 

2 

12535 - Чохол для 

хірургічного 

мікроскопа 

Чохол на 

мікроскоп для 

нейрохірургії 

Матеріал: поліетилен - щільністю 

не менше 30 г/м2, розмір: 250см х 

120см (на 2 окуляри), стерильний 

шт 300 

3 

47783 - 

Простирадло 

хірургічне 

загального 

призначення, 

одноразового 

використання, 

стерильне 

Покриття 

операційне 

Матеріал: CМС - щільністю не 

менше 35 г/м2, розмір: 210см х 

160см, стерильне 

шт 675 

4 

47783 - 

Простирадло 

хірургічне 

загального 

призначення, 

одноразового 

використання, 

стерильне 

Покриття 

операційне 

Матеріал: CМС - щільністю не 

менше 35 г/м2, розмір: 80см х 

70см, стерильне 

шт 450 

5 

39404 - Губка 

рентгеноконтрастна 

неткана хірургічна, 

стерильна 

Спонж 

нейрохірургічний 

абсорбуючий 

Матеріал: PVA - 1,2 мм, розмір: 1,5 

см х 1 см (з рентгеноконтрастною 

ниткою) №10, стерильний, має 

відповідати вимогам постанови 

КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про 

затвердження Технічного 

регламенту щодо медичних 

виробів» згідно класу безпеки не 

менше II 

паков 10 

Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту): 

 Забезпечення Інституту комплектами одягу та покриттями операційними 

нейрохірургічними для операцій на головному мозку, покриттів операційних тощо з метою 

надання спеціалізованої медичної допомоги. 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021: 2015 – 33140000-3 – 

Медичні матеріали (НК 024:2019: 44063 - Набір для нейрохірургічних процедур, що не містить 

лікарські засоби, одноразового використання (Комплект одягу та покриттів операційних 

нейрохірургічний для операцій на головному мозку), 12535 - Чохол для хірургічного 

мікроскопа (Чохол на мікроскоп для нейрохірургії), 47783 - Простирадло хірургічне 

загального призначення, одноразового використання, стерильне (Покриття операційне), 47783 

- Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне 

(Покриття операційне), 39404 - Губка рентгеноконтрастна неткана хірургічна, стерильна 



3 

(Спонж нейрохірургічний абсорбуючий)  – 5 найменувань, відповідає розрахунку видатків до 

паспорту бюджетної програми Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. 

А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» на 2022 рік (загальний фонд) 

за КПКВК 6561160 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням 

експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-

поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії 

медичних наук України». 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації 

отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020  № 275, висновку робочої групи 

та становить 546548,00 грн. з ПДВ. 

 


