
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): 

 Аспіратор вакуумний медичний 

ДК 021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації  

НК 024:2019: 36777 — Система всмоктування загального призначення, лінійна  

3. Ідентифікатор закупівлі:  

    UA-2022-08-16-006520-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

У зв’язку із потребою оновлення матеріально-технічної бази Інституту, необхідно 

провести закупівлю медичного обладнання з наступними медико-технічними вимогами, а 

саме: 
Медико-технічні вимоги до аспіратора вакуумного медичного 

 

№ 

з/п 
Медико-технічні характеристики Параметри 

1 

Призначення та загальна характеристика обладнання – для 

аспірації та збору секрету та рідин організму під час хірургічних, 

ендоскопічних та мінімально-інвазійних операцій 

відповідність 

2 Мобільний модуль з кабелем живлення відповідність 

3 
Чотири поворотні колеса, не менше як два з яких повинні мати 

гальма 
відповідність 

4 
Безмасляний поршневий насос (помпа), що не потребує 

обслуговування 
відповідність 

5 Продуктивність, не менше 65 л/хв 

6 Максимальний рівень вакууму, не менше 90 кПа 

7 Регулятор для зміни вакууму наявність 

8 Манометр для контролю регулювання вакууму наявність 

9 
Максимальна кількість одночасно встановлюваних аспіраційних 

ємностей 
не менше двох 

10 Загальний об’єм кожної ємності для секрету Не менше 4 л 

11 
Матеріал ємності - синтетичний, міцний, прозорий матеріал, що 

автоклавується (не скло) 
відповідність 

12 Клапан для захисту від переповнення ємності поплавкового типу наявність 

13 
Кожна ємність повинна мати кришку у комплекті, фільтр, комплект 

з’єднувальних шлангів 
наявність 

14 
Кількість типів ємностей іншого об’єму, які можуть 

використовуватись 
не менше двох типів 

15 Аспіраційний шланг наявність 

16 Педаль керування роботою аспіратора опційна можливість 

17 Перемикач для переключення ємностей опційна можливість 
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18 
Комплектація при поставці інструкцією з експлуатації українською 

мовою 
відповідність 

19 Споживча потужність, не більше 300 Вт 

20 Рівень шуму, не більше  45 Дб 

21 Вага, не більше 25 кг 

 

Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту): 

 Забезпечення відділень Інституту медичним обладнанням з метою надання 

спеціалізованої медичної допомоги. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі Аспіратор вакуумний медичний ДК 

021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації НК 024:2019: 36777 — 

Система всмоктування загального призначення, лінійна, 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 6561190 ««Фонд розвитку закладів третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги»». 

 

6. 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, та становить 812 500,00 

грн. без ПДВ. 


