
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 24110000-8 Промислові гази (гелій рідкий)  

Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2021-10-21-002299-a 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

У зв’язку з необхідністю здійснення закупівлі рідкого гелію для магнітно-

резонансного томографа «Philips Intera 1.5 Tl (серійний номер 18813)» для забезпечення 

невідкладних потреб Інституту, необхідно провести його закупівлю з наступними 

медико-технічними вимогами, що встановлені заявкою, а саме: 

 
Медико-технічні вимоги 

1. Гелій рідкий використовується для заправки магнітно-резонансного томографа (МРТ) 

PHILIPS INTERA 1.5T. 

2. Ціна на товар повинна включати в себе: 

▪ доставку товару транспортом Постачальника; 

▪ навантажувально-розвантажувальні роботи; 

▪ ремонт плати перемикання режимів приймання та передачі, 1,5Т (PFEI TRSW 

PCB 1.5T) із заміною;  

▪ ремонт плати блоку живлення 300В, МТ (300V PS MT) із заміною; 

▪ податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені; 

▪ послуги інженера, який повинен мати досвід заправки магнітно-резонансного 

томографа PHILIPS INTERA 1.5T. 

3. Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт забезпечується 

Постачальником власними силами. 

4. Наявність паспортів та/або сертифікатів якості товару. 

5. Товар відпускається Постачальником Замовникові в тарі у відповідності із вимогами, 

що встановлені Державними стандартами та технічними умовами, а саме в посудинах 

Дьюара ємкістю 250 л./500 л. Тара (посудини Дьюара) повинні забезпечувати 

збереження Товару під час його транспортування і зберігання.  

6. Місце поставки (передачі) товару: вулиця Платона Майбороди 32, м. Київ, 04050. 

7. Кількість товару та обсяг предмета закупівлі: 500 літрів. 

8. Постачальник передає у власність Замовника товар на умовах DDP-Україна (Інкотермс-

2000), включаючи розвантаження товару та заправку в апарат Замовника (МРТ PHILIPS 

INTERA 1.5T). 

9. Відповідальність у випадку квенча під час заправки МРТ несе Постачальник товару. 

10. Термін постачання товару: до 31 грудня 2021р. 

 



Загальна характеристика та актуальність завдання (проекту): 

Забезпечення нейрохірургічних хворих, які знаходяться у відділеннях Інституту, 

високоспеціалізованими діагностичними обстеженнями з метою проведення 

нейрохірургічних втручань третинного рівня. 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021:2015 24110000-8 

Промислові гази (гелій рідкий), відповідає розрахунку видатків до паспорту бюджетної 

програми Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 

Національної академії медичних наук України» на 2021 рік (загальний фонд) за КПКВК 

6561190 ««Фонд розвитку закладів третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги»». 

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 360000, 00 грн. з ПДВ. 

 


