
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 - 33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації (Дозатор кисню 

із зволожувачем для назальної високопотокової оксигенотерапії, НК 024:2019 - 57828 - 

Зволожувач дихальних сумішей з підігрівом і високою швидкістю потоку). 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-03-005476-a. 

3. 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, що 

встановлені висновком робочої групи, а саме: 

Медико-технічні вимоги  

№ Найменування товару 

Одиниці 

виміру Кількість 

1 

Дозатор кисню із зволожувачем для назальної високопотокової 

оксигенотерапії, НК 024:2019 - 57828 - Зволожувач дихальних 

сумішей з підігрівом і високою швидкістю потоку 

комплект 1 

 

Медико-технічні вимоги до дозатору кисню із зволожувачем для назальної 

високопотокової оксигенотерапії 

№ Медико-технічні вимоги 

1. Вимоги до змішувачу стислого кисню та атмосферного повітря 

Можливість регулювання кисню у межах не гірше 32-100%. 

Можливість регулювання потоку у межах не гірше 0-60 л/хв. 

Наявність 3,5-розрядного дисплею для відображення концентрації кисню у 

повітряно кисневої суміші. 

Наявність кисневого датчику для точного контролю концентрації кисню у 

повітряно кисневій суміші. 

Апарат має працювати від стислого кисню. 

Апарат змішує стислий кисень та атмосферне (не стисле) повітря за методом 

вентурі. 

Можливість встановлення респіраторного фільтру на порт забору атмосферного 

повітря та глушник в комплекті. 

Можливість встановлення респіраторного вірусо-бактеріального фільтру на порт 

забору атмосферного повітря Вага не більше 1,2 кг. 

Елементи живлення за допомогою батарей типу АА. 

2. Вимоги до автоматичного респіраторного зволожувача 

Має 4-цифровий дисплей 

Активне зволоження має відбуватися шляхом нагріву камери зволоження яка 

заповнюється водою Підключення дихального контуру з активним підігрівом за 

допомогою кабелю-адаптеру. 

Автоматичне підтримання температури повітряно-кисневої суміші у контурі 

забезпечується температурним датчиком який підключається на вході та на виході 



2 

№ Медико-технічні вимоги 

дихального контуру. Респіраторний зволожувач дихальних шляхів повинен мати 

автоматичний режим для інвазивної та неінвазивної вентиляції з можливістю 

вручну встановити стандартні температури Вага не більше 3 кг. 

Живлення від 220В. 

3 Комплектація поставки повинна включати (на підтвердження надати 

гарантійний лист від учасника щодо комплектації): 

Змішувач стислого кисню та атмосферного повітря - не менше 1 шт. 

Кисневий шланг - не менше 1 шт. 

Автоматичний респіраторний зволожувач - не менше 1 шт. 

Кабель адаптер для підключення дихального контуру до респіраторного 

зволожувача - не менше 1 шт. 

Кабель з температурними датчиками для підключення дихального контуру до 

респіраторного зволожувача - не менше 1 шт. 

Стійка для зручного розташування обладнання - не менше 1 шт. 

Одноразовий дихальний контур з лінією обігріву - не менше 20 шт. 

Назальна канюля для високопотокової оксигенотерапії - не менше 20 шт. 

Вірусо-бактеріальний дихальний фільтр - не менше 20 шт. 

 

 

Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту): 

 Забезпечення відділень Інституту спеціалізованим нейрохірургічним обладнанням з 

метою проведення нейрохірургічних втручань третинного рівня. 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021:2015 33170000-2 - 

Обладнання для анестезії та реанімації (Дозатор кисню із зволожувачем для назальної 

високопотокової оксигенотерапії, НК 024:2019 - 57828 - Зволожувач дихальних сумішей 

з підігрівом і високою швидкістю потоку), 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 200000,00 грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ. 

 


