
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): 

 Напівавтоматичний аналізатор гемостазу 

Код ДК 021:2015 – 38430000-8: Детектори та аналізатори 

Код НК 024:2019 - 56690 Напівавтоматичний лабораторний коагулометр IVD 

3. Ідентифікатор закупівлі:  

    UA-2022-08-16-006739-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 напівавтоматичний аналізатор гемостазу 

 

№ з/п Найменування параметру 

1 Тип приладу: напівавтоматичний коагулометр  

2 Тип  системи вимірювання: оптико-механічна 

3 Канали: не менше 4 

4 Можливість проведення тестів, не менше: PT, PTT/APTT, ТТ, FIB 

5 Не менше 4х вільних позицій для факторів згортання крові 

6 Можливість введення даних для ISI (міжнародний індекс чутливості) реактивів  

7 Можливість відслідковування (моніторингу) процесу реакції 

8 Мінімальний об’єм зразка (плазма + реактив): не більше 300 мкл  

9 Максимальний об’єм зразка (плазма + реактив): не більше 400 мкл  

10 Автоматичний запуск при додаванні реагенту 

11 Можливість введення калібрувальних даних   

12 Автоматичний запуск таймера інкубації під час вставлення кювет 

13 Наявність порту RS 232 для підключення принтера або ПК 

14 Наявність буквено-цифрового дисплея 

15 Час інкубації повинен активуватися шляхом введення зразка 

16 Введення (програмування) часу інкубації для певного тесту 

17 
Відображення результатів вимірювання у одиницях, не менше: %, INR (міжнародне 

нормалізоване відношення), співвідношенні, мг/дл, г/л та секундах. 

18 Наявність самоперевірки (самодіагностики) при включенні 

19 Можливість оновлення програмного забезпечення через інтерфейс приладу 

20 Відкрита система 

21 Результати повинні автоматично обчислюватись, відображатись та друкуватись 

22 Можливість роботи з будь-якими стандартними дозаторами 

23 Наявність магнітного перемішувачу для реактивів 



2 

24 Наявність повідомлення, поки аналізатор не досягне робочої температури 

 

5. Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту): 

 Забезпечення відділень Інституту медичним обладнанням з метою надання 

спеціалізованої медичної допомоги. 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі  Напівавтоматичний аналізатор 

гемостазу, Код ДК 021:2015 – 38430000-8: Детектори та аналізатори, Код НК 024:2019 - 56690 

Напівавтоматичний лабораторний коагулометр IVD, 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»». 

 

7. 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 421 200,00 

грн. з ПДВ. 


