
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 (Кисневий 

концентратор, НК 024:2019 - 12873 - Стаціонарний концентратор кисню). 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-03-005705-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 
Кисневий концентратор, НК 024:2019 - 12873 - Стаціонарний 

концентратор кисню 
комплект 2 

 
Медико-технічні вимоги до кисневого концентратора 

№ Медико-технічні вимоги 

1. Технічні характеристики 

2 режими роботи: спрощений 10 л/м (макс. 670 Вт), посилений 20 л/хв (макс. 1440 Вт) 

Можливість регулювання подачі кисню в межах 20 л/хв на 2 виходи; Гучність, (ДБ ) не 

більше 63 Дб; 

Повітряний потік (продуктивність), (л/хв) 20; 

Концентрація кисню на виході, (%) 87 - 93,5; 

Максимальний тиск кисню на виході, (атм.) 1.42; 

Середня споживана потужність, (Вт) не більше 1200; 

Розміри, Д х Ш х В, (см) не більше 509x712x680; 

Вага, (кг) до 80 кг. 

2. 2 роздільних незалежних потоки кисню сумарно до 20л/хв. 

Для забезпечення швидкого та безперебійного сервісного обслуговування, виріб повинен 

бути вітчизняного виробництва 

3 Комплектація поставки 
1 х кисневий концентратор; 

2 х комплекти канюль; 

2 х пляшки зволожувачі. 

Компресори з термозахистом від перегріву і захистом від надмірного тиску; 

Зовнішня система виведення відокремленого азоту; 

Кольоровий РК дисплей з виведенням робочих даних; Ультразвуковий датчик концентрації 

кисню з цифровою індикацією; 4х колісна система для транспортування пристрою; 

Ергономічні ручки для зручності в експлуатації. 
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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 (Кисневий концентратор, НК 024:2019 - 12873 - 

Стаціонарний концентратор кисню), 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 120000,00 грн. (сто двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ. 

 


