
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 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

медичного та хірургічного обладнання  (Поточний ремонт та технічне 

обслуговування п’яти  парових стерилізаторів). 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-10-04-002627-a. 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

У зв’язку із потребою у поточному ремонті та технічному обслуговуванню 

парових стерилізаторів у ЦСВ, необхідно провести закупівлю послуг з поточного 

ремонту та технічного обслуговування п’яти  парових стерилізаторів, які вказані 

у заявці щодо поточного ремонту та технічного обслуговування п’яти  парових 

стерилізаторів, а саме: 

Медико-технічні вимоги  

Перелік парових стерилізаторів, що підлягають поточному  ремонту та 

технічному обслуговуванню: 

№ 

п.п

. 

Найменування Тип Кiлькiсть 

1 Паровий стерилізатор МЕS 666 D1S 1 

2 Паровий стерилізатор МЕS 666 D1S 1 

3 Паровий стерилізатор МЕS 336 D1S 1 

4 Паровий стерилізатор Selektomat S 3000 1 

5 Паровий стерилізатор Selektomat PL 6612 1 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 -діагностика несправностей складових систем парового стерилізатора; 

- видалення сольових відкладень; 

- контроль технічних характеристик парового генератора; 

- контроль технічних характеристик стерилізаційної камери; 

- контроль робочих параметрів циклу стерилізації; 
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Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту): 

 Забезпечення Інституту послугами з поточного ремонту та технічного 

обслуговування п’яти  парових стерилізаторів з метою надання спеціалізованої 

медичної допомоги. 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021:2015 - 

50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та 

хірургічного обладнання  (Поточний ремонт та технічне обслуговування п’яти  

парових стерилізаторів), 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 6561160 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням 

експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована 

консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними 

установами Національної академії медичних наук України». 

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 42000 

грн. з ПДВ. 

 


