
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): 

 Операційний стіл 

ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  

НК 024:2019: 58034 Стіл операційний універсальний, з гідравлічним приводом 

3. Ідентифікатор закупівлі:  

    UA-2022-08-16-007072-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 операційного столу 

 
1.  Операційний стіл повинен бути з гідравлічним регулюванням та мати регульовані 

функції: 

- Підйом / опускання 

- Нахил Тренделенбург/Антитренделенбург  

2.  Діапазон нахилу Тренделенбург/Антитренделенбург повинен бути не меншим ніж 30о 

/30о відповідно 

3.  Діапазон висоти (без подушок): від не більше 690 мм до не менше 1050 мм 

4.  Стіл повинен бути мобільним, на маневрених подвійних колесах, з захистом від 

попадання рідини. Не менше двох коліс повинні бути електропровідними. Діаметр коліс 

– не менше 120 мм 

5.  Робоча поверхня столу повинна бути рентенпрозорою 

6.  Наявність вбудованого тунеля для рентгенівських касет  

7.  М’які подушки столу повинні бути знімними, вологонепроникними, електропровідними. 

Товщина подушой - не менше 60 мм 

8.  Регулювання спинної секції за допомогою газової пружини 

9.  Наявність педалі для центральної фіксації столу 

10.  Наявність механізму для попереднього вибору руху підйом/опускання та 

Тренделенбург/Антитренделенбург 

11.  Конструкція рами столу повинна бути з нержавіючої сталі та рентгенпрозора 

12.  Станина столу повинна бути облицьована нержавіючою сталлю  

13.  Наявність бокових шин з нержавіючої сталі, 25х10 мм, для кріплення приладдя для столу 

14.  Наявність захисного піддону для захисту ніжки столу 

15.  Діапазон регулювання нахилу секції для голови не гірше: +30/-45о  

16.  Діапазон регулювання нахилу спинної секції не гірше: +75/-50о  

17.  Загальна довжина столу з головною та ножною панелями не більше 2150 мм 

18.  Ширина робочої поверхні столу – не менше 540 мм 

19.  Загальна ширина столу – не більше 590 мм 

20.  Максимальне навантаження у нерухомому положенні – не менше ніж 220 кг 

21.  Безпечне навантаження – не менше 180 кг 
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22.  Подвійна ножна панель, діапазон нахилу – не гірше +20/-90о  

23.  Панель для голови повинна регулюватися газовою пружиною та мати тунель для 

рентгенівських касет 

24.  Панель для ніг повинна бути двосекційною, розсувною, відкидною, з вбудованою 

системою балансування ваги за допомогою газової пружини 

25.  Наявність в комплекті столу ременя для тулубу з кріпленням до столу на липучках 

26.  Наявність в комплекті столу наркозної дуги із затискачем, із захистом від прокручування 

27.  Наявність в комплекті тримача руки з нержавіючої сталі та електропровідною 

обшивкою. Тримач руки повинен регулюватися горизонтально та вертикально, мати 

фіксуючий ремінь, довжина тримача – не менше 450 мм 

     28. Наявність в комплекті столу нейрохірургічної приставки для 3-точкової фіксації черепу 

під час операції для позиціювання пацієнта у положенні на животі, на спині, на боці чи 

сидячі, наявність 3-х штирів для дорослих 

 

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  Операційний стіл 

ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  НК 

024:2019: 58034 Стіл операційний універсальний, з гідравлічним приводом, 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 3 940 000,00 

грн. з ПДВ. 


