
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 “Єдиний закупівельний словник” – 33140000-3 – Медичні матеріали  

(48155 - Протез твердої мозкової оболонки біоматриксний (Хірургічний колагеновий 

матеріал для тимчасового заміщення твердої мозкової оболонки, що розсмоктується,  

розмір 5 см х 5 см); 48155 - Протез твердої мозкової оболонки біоматриксний 

(Хірургічний колагеновий матеріал для тимчасового заміщення твердої мозкової 

оболонки, що розсмоктується,  розмір 10 см х 10 см); 47201 - Гемостатичний засіб на 

основі колагену (Матеріал колагеновий гемостатичний стерильний. Розмір 9см х 7см); 

47201 - Гемостатичний засіб на основі колагену (Матеріал колагеновий гемостатичний 

стерильний. Розмір 12см х 9см); 48156 - Колагеновий гемостатик, протимікробний 

(Колагеновий гемостатичний матеріал з гентаміциновим покриттям, що розсмоктується 

5см х 5см); 48156 - Колагеновий гемостатик, протимікробний (Колагеновий 

гемостатичний матеріал з гентаміциновим покриттям, що розсмоктується 10 см х10см); 

38771 - Засіб гемостатичний хірургічний на основі полісахаридів рослинного 

походження, що розсмоктується (Гемостатичний матеріал (окислена целюлоза, що 

розсмоктується, звичайної щільності) 5см x 7 cм); 38771 - Засіб гемостатичний 

хірургічний на основі полісахаридів рослинного походження, що розсмоктується 

(Гемостатичний матеріал (окислена целюлоза, що розсмоктується, звичайної щільності) 

5см x 35 cм); 38771 - Засіб гемостатичний хірургічний на основі полісахаридів рослинного 

походження, що розсмоктується (Гемостатичний матеріал (окислена целюлоза, що 

розсмоктується, фібрилярна) 10см x 10 cм); 38771 - Засіб гемостатичний хірургічний на 

основі полісахаридів рослинного походження, що розсмоктується (Гемостатичний 

матеріал (окислена целюлоза, що розсмоктується, фібрилярна, зміцнена) 5см x 10 cм)). 
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-09-002550-a. 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
У зв’язку із потребою забезпечення безперебійного лікувального процесу, необхідно 

провести закупівлю протезів твердої мозкової оболонки, гемостатичних засобів на основі 

колагенуколагенових гемостатиків  протимікробних, що розсмоктуються, тощо для операцій 

з наступними медико-технічними вимогами, а саме: 

Медико-технічні вимоги  

Кількість – 5 найменувань – 227 одиниць 

 

№ 

п/п 
Код НК 024:2019 

Найменування виробу 

медичного (або 

еквіваленту) 

Медико-технічні характеристики 

Оди-

ниця 

виміру 

Кіль-

кість  

1 

48155 - Протез 

твердої мозкової 

оболонки 

біоматриксний 

Хірургічний 

колагеновий матеріал 

для тимчасового 

заміщення твердої 

мозкової оболонки, що 

розсмоктується,  розмір 

5 см х 5 см. 

Хірургічний колагеновий матеріал 

для тимчасового заміщення твердої 

мозкової оболонки (колагеновий 

біоматрикс), що розсмоктується, 

вміст нативних колагенових 

волокон 5,6 мг на 1 см², прозорий, 

водонепроникний, без покриття, 

розмір 5 см х 5 см. 

шт 8 



2 

№ 

п/п 
Код НК 024:2019 

Найменування виробу 

медичного (або 

еквіваленту) 
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виміру 

Кіль-

кість  

2 

48155 - Протез 

твердої мозкової 

оболонки 

біоматриксний 

Хірургічний 

колагеновий матеріал 

для тимчасового 

заміщення твердої 

мозкової оболонки, що 

розсмоктується,  розмір 

10 см х 10 см. 

Хірургічний колагеновий матеріал 

для тимчасового заміщення твердої 

мозкової оболонки (колагеновий 

біоматрикс), що розсмоктується, 

вміст нативних колагенових 

волокон 5,6 мг на 1 см², прозорий, 

водонепроникний, без покриття, 

розмір 10 см х 10 см. 

шт 2 

3 

47201 - 

Гемостатичний засіб 

на основі колагену 

Матеріал колагеновий 

гемостатичний 

стерильний. Розмір 

9см*7см. 

Хірургічний колагеновий матеріал, 

що розсмоктується, без покриття, 

для місцевого гемостазу. 

Стерильний. Вміст  в 1 см² 

природних колагенових волокон 

кінського походження від 2,4 до 3,1 

мг. Розмір 9см*7см. 

шт 22 

4 

47201 - 

Гемостатичний засіб 

на основі колагену 

Матеріал колагеновий 

гемостатичний 

стерильний. Розмір 

12см*9см. 

Хірургічний колагеновий матеріал, 

що розсмоктується, без покриття, 

для місцевого гемостазу. 

Стерильний. Вміст  в 1 см² 

природних колагенових волокон 

кінського походження від 2,4 до 3,1 

мг. Розмір 12см*9см. 

шт 25 

5 

48156 - Колагеновий 

гемостатик, 

протимікробний 

Колагеновий 

гемостатичний матеріал 

з гентаміциновим 

покриттям, що 

розсмоктується 5*5см 

Хірургічний колагеновий матеріал, 

що розсмоктується, з 

гентаміциновим  покриттям, для 

місцевого гемостазу, вміст 

гентамицину сульфату 50 мг, вміст 

колагену з кінського сухожилля 70 

мг, розмір  5см*5см. 

шт 30 

6 

48156 - Колагеновий 

гемостатик, 

протимікробний 

Колагеновий 

гемостатичний матеріал 

з гентаміциновим 

покриттям, що 

розсмоктується 10*10см 

Хірургічний колагеновий матеріал, 

що розсмоктується, з 

гентаміциновим покриттям, для 

місцевого гемостазу, вміст 

гентамицину сульфату 200 мг, вміст 

колагену з кінського сухожилля 280 

мг, розмір  10см*10см. 

шт 32 

7 

38771 - Засіб 

гемостатичний 

хірургічний на 

основі полісахаридів 

рослинного 

походження, що 

розсмоктується 

Гемостатичний матеріал 

(окислена целюлоза, що 

розсмоктується, 

звичайної щільності) 5 x 

7 cm  

Стерильне трикотажне полотно 

звичайної щільності. Матеріал 

виготовлений шляхом 

контрольованого окислення 

целюлози, має білий або злегка 

жовтуватий колір і не торочиться 

при розрізанні. Використовується 

для зупинення капілярних, 

незначних венозних і незначних 

артеріолярних дифузних кровотеч. 

Матеріал розсмоктується, не 

викликаючи реакції тканини, 

залежно від ступеня просякання 

кров'ю та властивостей тканинного 

ложа. Має бактеріостатичні та 

бактерицидні властивості, низький 

рівень pH пригнічує ріст і 

розмноження грампозитивних і 

грамнегативних мікроорганізмів, у 

тому числі аеробних і анаеробних 

бактерій. 

шт 40 

8 

38771 - Засіб 

гемостатичний 

хірургічний на 

Гемостатичний матеріал 

(окислена целюлоза, що 

розсмоктується, 

Стерильне трикотажне полотно 

звичайної щільності. Матеріал 

виготовлений шляхом 

шт 20 
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№ 
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Кіль-

кість  

основі полісахаридів 

рослинного 

походження, що 

розсмоктується 

звичайної щільності) 5 x 

35 cm  

контрольованого окислення 

целюлози, має білий або злегка 

жовтуватий колір і не торочиться 

при розрізанні. Використовується 

для зупинення капілярних, 

незначних венозних і незначних 

артеріолярних дифузних кровотеч. 

Матеріал розсмоктується, не 

викликаючи реакції тканини, 

залежно від ступеня просякання 

кров'ю та властивостей тканинного 

ложа. Має бактеріостатичні та 

бактерицидні властивості, низький 

рівень pH пригнічує ріст і 

розмноження грампозитивних і 

грамнегативних мікроорганізмів, у 

тому числі аеробних і анаеробних 

бактерій. 

9 

38771 - Засіб 

гемостатичний 

хірургічний на 

основі полісахаридів 

рослинного 

походження, що 

розсмоктується 

Гемостатичний матеріал 

(окислена целюлоза, що 

розсмоктується, 

фібрилярна) 10 x 10 cm  

Стерильний нетканий волокнистий 

матеріал з високою гнучкістю. 

Матеріал виготовлений шляхом 

контрольованого окислення 

целюлози, має білий або злегка 

жовтуватий колір і не торочиться 

при розрізанні. Використовується 

для забезпечення гемостазу на 

великих ділянках, для накладання на 

поверхні кровоточивих ділянок 

неправильної форми або у 

важкодоступних місцях. Матеріал 

розсмоктується, не викликаючи 

реакції тканини, залежно від 

ступеня просякання кров'ю та 

властивостей тканинного ложа. Має 

бактеріостатичні та бактерицидні 

властивості, низький рівень pH 

пригнічує ріст і розмноження 

грампозитивних і грамнегативних 

мікроорганізмів, у тому числі 

аеробних і анаеробних бактерій. 

шт 38 

10 

38771 - Засіб 

гемостатичний 

хірургічний на 

основі полісахаридів 

рослинного 

походження, що 

розсмоктується 

Гемостатичний матеріал 

(окислена целюлоза, що 

розсмоктується, 

фібрилярна, зміцнена) 5 

x 10 cm  

Стерильний нетканий зміцнений 

волокнистий матеріал з меншою 

вагою та підвищеною міцністю. 

Матеріал виготовлений шляхом 

контрольованого окислення 

целюлози, має білий або злегка 

жовтуватий колір і не торочиться 

при розрізанні. Використовується 

для зупинення капілярних, венозних  

незначних артеріолярних дифузних 

кровотеч, підходить для 

застосування під час ендоскопічних 

операцій. Матеріал розсмоктується, 

не викликаючи реакції тканини, 

залежно від ступеня просякання 

кров'ю та властивостей тканинного 

ложа. Має бактеріостатичні та 

бактерицидні властивості, низький 

рівень pH пригнічує ріст і 

розмноження грампозитивних і 

грамнегативних мікроорганізмів, у 

шт 10 



4 

№ 

п/п 
Код НК 024:2019 

Найменування виробу 

медичного (або 

еквіваленту) 

Медико-технічні характеристики 

Оди-

ниця 

виміру 

Кіль-

кість  

тому числі аеробних і анаеробних 

бактерій. 

 

Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту): 

 Забезпечення Інституту протезами твердої мозкової оболонки, гемостатичними 

засобами на основі колагенуколагенових гемостатиків  протимікробниими, що 

розсмоктуються, тощо з метою надання спеціалізованої медичної допомоги. 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021:2015 “Єдиний 

закупівельний словник” – 33140000-3 – Медичні матеріали  (48155 - Протез твердої 

мозкової оболонки біоматриксний (Хірургічний колагеновий матеріал для тимчасового 

заміщення твердої мозкової оболонки, що розсмоктується,  розмір 5 см х 5 см); 48155 - 

Протез твердої мозкової оболонки біоматриксний (Хірургічний колагеновий матеріал 

для тимчасового заміщення твердої мозкової оболонки, що розсмоктується,  розмір 10 см 

х 10 см); 47201 - Гемостатичний засіб на основі колагену (Матеріал колагеновий 

гемостатичний стерильний. Розмір 9см х 7см); 47201 - Гемостатичний засіб на основі 

колагену (Матеріал колагеновий гемостатичний стерильний. Розмір 12см х 9см); 48156 - 

Колагеновий гемостатик, протимікробний (Колагеновий гемостатичний матеріал з 

гентаміциновим покриттям, що розсмоктується 5см х 5см); 48156 - Колагеновий 

гемостатик, протимікробний (Колагеновий гемостатичний матеріал з гентаміциновим 

покриттям, що розсмоктується 10 см х10см); 38771 - Засіб гемостатичний хірургічний на 

основі полісахаридів рослинного походження, що розсмоктується (Гемостатичний 

матеріал (окислена целюлоза, що розсмоктується, звичайної щільності) 5см x 7 cм); 38771 

- Засіб гемостатичний хірургічний на основі полісахаридів рослинного походження, що 

розсмоктується (Гемостатичний матеріал (окислена целюлоза, що розсмоктується, 

звичайної щільності) 5см x 35 cм); 38771 - Засіб гемостатичний хірургічний на основі 

полісахаридів рослинного походження, що розсмоктується (Гемостатичний матеріал 

(окислена целюлоза, що розсмоктується, фібрилярна) 10см x 10 cм); 38771 - Засіб 

гемостатичний хірургічний на основі полісахаридів рослинного походження, що 

розсмоктується (Гемостатичний матеріал (окислена целюлоза, що розсмоктується, 

фібрилярна, зміцнена) 5см x 10 cм))  – 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 599989,80грн. з ПДВ. 

 


