
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  
економічного розвитку  

і торгівлі України  
22.03.2016  N 490 

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2020 РІК 
Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»  

код ЄДРПОУ 02011930 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 
бюджетних 

коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 
очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

Антибактеріальні лікарські засоби 

(цефтріаксон (сеftriaxone), 

цефтазидим (ceftazidime), 

колістиметат натрію (colistimethatum 

natricum), іміпенем/циластатин 

(Imipenem and cilastatin), лінезолід 

(linezolid), меропенем (meropenem), 

цефепім (cefepime), амікацин 

(amikacin), левофлоксацин 

(levofloxacin), флуконазол 

(fluconazole)) 

33600000-6  

Фармацевтична 

продукція  

  

2220 

8350000,00 грн. 

(вісім мільйонів 

триста п’ятдесят  

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
грудень 

2019р. 

 

 

Послуги з прання медичної білизни 

9831000-9 Послуги з 

прання і сухого 

чищення 

2240 

600000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
грудень 

2019р. 

Торги 
відмінені 
08.01.2020 
р. на 
підставі п. 1 
ст.31 
Закону 

України 

«Про 
публічні 
закупівлі» 
(Подання 
для участі в 
торгах 

менше двох 
тендерних 
пропозицій) 
 



 
2 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

Послуги з вивезення твердих 

побутових відходів (ТПВ) 

90510000-5 Утилізація 

сміття та поводження зі 

сміттям 

2240 

306000,00 грн. 

(триста шість тисяч 

грн. 00 коп. 

 

Відкриті торги 
грудень 

2019р. 
 

Наркотичні та психотропні засоби 

(fentanyl (фентаніл), diazepam 

(сибазон), ketamine (кетамін))  

33600000-

6  Фармацевтична 

продукція 

2220 

2600000,00 грн. 

(два мільйони 

шістсот  тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Грудень 

2019р. 
 

Наркотичні та психотропні засоби 

(Натрію оксибутират (Sodium 

oxybate)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

2220 

58000,00 грн. 

(п’ятдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
Грудень 

2019р. 

 

 

 

Нейротропні лікарські засоби для 

проведення анестезії: Лот№1 Засоби, 

що діють на нервову 

систему(бупівакаїн (bupivacaine), 

пропофол (propofol)), Лот №2 Засоби, 

що діють на опорно-руховий апарат 

(атракуріум (atracurium), дитилін 

(suxamethonium) 

33600000-

6  Фармацевтична 

продукція 

2220 

2070000,00 грн. 

(два мільйони 

сімдесят тисяч грн. 

00 коп) 

Відкриті торги 
Грудень 

2019р. 
 

Інфузійні розчини (Глюкози 

моногідрат (Glucose); Калію хлорид 

(Potassium chloride); Натрію хлорид 

(Sodium chloride); Натрію 

гідрокарбонат (sodium bіcarbonate); 

Натрію хлорид, калію хлорид, 

кальцію хлорид (натрію хлориду 8,6 

г, калію хлориду 0,3 мг, кальцію 

хлориду 0,48 мг; (Sodium chloride + 

Potassium chloride + Calcium chloride); 

Натрію хлорид, калію хлорид, 

кальцію хлориду гексагідрат, натрію 

лактат (натрію хлориду-6 мг; калію 

хлориду-0,4 мг; кальцію хлориду 

гексагідрату-0,4 мг; натрію лактату-

3,2 мг; (Sodium chloride + Potassium 

chloride + Calcium chloride + Sodium 

lactate); Ципрофлоксацин 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

2000000,00 грн. 

(два мільйони грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Грудень  

2019р. 
 



 
3 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

(Ciprofloxacin); Метронідазол 

(Metronidazole); Парацетамол 

(Paracetamol); Гідроксіетилкрохмаль 

(Hydroxyethylstarch); Маніт (манітол) 

(Mannitol) 

Нейротропні лікарські засоби для 

проведення анестезії: Лот№1 Засоби, 

що діють на нервову 

систему(бупівакаїн (bupivacaine), 

ропівакаїну гідрохлорид (ropivacaine), 

пропофол (propofol)), Лот №2 Засоби, 

що діють на опорно-руховий апарат 

(атракуріум (atracurium), дитилін 

(suxamethonium) 

33600000-

6  Фармацевтична 

продукція 

2220 

2080000,00 грн. 

(два мільйони 

вісімдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
Грудень  

2019р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярних операцій по 

емболізації аневризм головного мозку 

мікроспіралями:17846 одноразовий 

судинний напрямний катетер 

(операційний катетер), 10691 

периферійний / коронарний судинний 

мікрокатетер (мікрокатетер), 58115 

периферійний судинний провідник, 

ручний (мікропровідник), 60940 

спіраль для емболізації судин 

головного мозку (мікроспіраль)58704 

пристрій для компресії променевої 

артерії (пристрій для в/судинного 

шва) 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

3500000,00 грн. 

(три мільйони 

п’ятсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 

з публікацією 

англійською 

мовою 

Січень 

2020р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації аневризм головного мозку 

з широкою шийкою мікроспіралями за 

допомогою стент-асистенції:17846 

одноразовий судинний напрямний 

катетер (операційний катетер), 10691 

периферійний / коронарний судинний 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

205000,00 грн. 

(два мільйони 

п’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

Відкриті торги  
Січень 

2020р. 
 



 
4 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

мікрокатетер (мікрокатетер), 58115 

периферійний судинний провідник, 

ручний (мікропровідник), 60940 

спіраль для емболізації судин 

головного мозку (мікроспіраль), 

62266 імплантат для відновлення 

судин і регуляції гемодинаміки, для 

внутрішньочерепних/сонних артерій 

(підтримуючий стент), 10691 

периферійний / коронарний судинний 

мікрокатетер (мікрокатетер для 

проведення стента), 58704 пристрій 

для компресії променевої артерії 

(пристрій для в/судинного шва) 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації аневризм головного мозку 

з широкою шийкою мікроспіралями за 

допомогою балон-асистенції:17846 

одноразовий судинний напрямний 

катетер (операційний катетер), 10691 

периферійний / коронарний судинний 

мікрокатетер (мікрокатетер), 58115 

периферійний судинний провідник, 

ручний (мікропровідник), 60940 

спіраль для емболізації судин 

головного мозку (мікроспіраль), 

17251 перфузійний балонний катетер 

для коронарної ангіопластики 

(підтримуючий балон), 58704 

пристрій для компресії променевої 

артерії (пристрій для в/судинного 

шва) 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

5050000,00 грн. 

(п’ять мільйонів 

п’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 

з публікацією 

англійською 

мовою 

Січень 

2020р. 
 

Витратні матеріали для для 

проведення ендоваскулярної операції 

по емболізації гігантських аневризм 

головного мозку за допомогою стенту, 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

2220 

4650000,00 грн. 

(чотири мільйони 

шістсот п’ятдесят 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 

з публікацією 

англійською 

мовою 

Січень 

2020р. 
 



 
5 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

що відхиляє потік крові:17846 

одноразовий судинний напрямний 

катетер (операційний катетер), 10691 

периферійний / коронарний судинний 

мікрокатетер (мікрокатетер для 

потоковідхиляючого стента), 62266 

імплантат для відновлення судин і 

регуляції гемодинаміки, для 

внутрішньочерепних/сонних артерій 

(потоковідхиляючий стент), 58704 

пристрій для компресії променевої 

артерії (пристрій для в/судинного 

шва) 

фізіологічних функцій 

організму  

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації артеріовенозних 

мальформацій судин головного 

мозку:17846 одноразовий судинний 

напрямний катетер (операційний 

катетер), 10691 периферійний / 

коронарний судинний мікрокатетер 

(доставляючий мікрокатетер з 

кінчиком, що відділяється), 58115 

периферійний судинний провідник, 

ручний (мікропровідник), 58704 

пристрій для компресії променевої 

артерії (пристрій для в/судинного 

шва) 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

2100000,00 грн. 

(два мільйони сто 

тисяч грн. 00 коп.) 

 

Відкриті торги  
Січень 

2020р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

ангіопластиці та стентуванню 

стенотичних уражень сонних артерій 

з нестабільною бляшкою, стентом 

подвійного плетіння:17846 

одноразовий судинний напрямний 

катетер (операційний катетер), 44841 

провідник для захоплення емболів 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

2700000,00 грн. 

(два мільйони 

сімсот тисяч грн. 

00 коп.) 

 

Відкриті торги  
Січень 

2020р. 
 



 
6 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

(система протиемболічного захисту), 

45851 металевий непокритий стент 

для сонної артерії  (каротидний 

стент), 58115 периферійний судинний 

провідник, ручний (мікропровідник), 

58704 пристрій для компресії 

променевої артерії (пристрій для 

в/судинного шва) 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації артеріовенозних 

мальформацій судин головного 

мозку:17846 одноразовий судинний 

напрямний катетер (операційний 

катетер), 10691 периферійний / 

коронарний судинний мікрокатетер 

(доставляючий мікрокатетер), 58115 

периферійний судинний провідник, 

ручний (мікропровідник), 35449 

імплантат нейросудинної емболізації 

(імплантат для емболізації судин), 

58704 пристрій для компресії 

променевої артерії (пристрій для 

в/судинного шва) 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

5050000,00 грн. 

(п’ять мільйонів 

п’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 

з публікацією 

англійською 

мовою 

Січень 

2020р. 
 

Послуги з прання медичної білизни 

9831000-9 Послуги з 

прання і сухого 

чищення 

2240 

600000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Січень 

2020р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

ангіопластиці та стентуванню 

стенотичних уражень сонних 

артерій:10678 катетер для введення 

(довгий інтродьюсер армований), 

44841 провідник для захоплення 

емболів (система протиемболічного 

захисту), 45851 металевий 

непокритий стент для сонної артерії  

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  
2220 

2600000,00 грн. 

(два мільйони 

шістсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Січень 

2020р. 
 



 
7 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

(каротидний стент), 17521 

перфузійний балонний катетер для 

коронарної ангіопластики (балон для 

ангіопластики), 58704 пристрій для 

компресії променевої артерії (пристрій 

для в/судинного шва) 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

виключенню каротидно-кавернозних 

сполук (ККС): 10691 периферійний / 

коронарний судинний мікрокатетер 

(провідник), 36177 конектор катетера 

для ангіопластики (Y-адаптер), 36177 

конектор катетера для ангіопластики 

(кран 3-х ходовий високого тиску), 

17846 одноразовий судинний 

напрямний катетер (операційний 

катетер), 10691 периферійний / 

коронарний судинний мікрокатетер 

(мікрокатетер до балону, що 

відділяється), 35449 імплантат 

нейросудинної емболізації (балон, що 

відділяється), 58704 пристрій для 

компресії променевої артерії (пристрій 

для в/судинного шва) 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

1300000,00 грн. 

(один мільйон 

триста тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Січень 

2020р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

діагностичних селективних 

церебральних ангіографій:10688 

ангіографічний катетер одноразового 

застосування (діагностичний 

катетер), 10691 периферійний / 

коронарний судинний мікрокатетер 

(діагностичний провідник), 12747 

внутрішньоартерійна голка (голка для 

пункції артерії), 10678 катетер для 

введення (інтродьюсер), 58704 

пристрій для компресії променевої 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

2800000,00 грн. 

(два мільйони 

вісімсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Січень 

2020р. 
 



 
8 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

артерії (пристрій для в/судинного 

шва) 

Витратні матеріали для здійснення 

доступу при проведенні 

ендоваскулярних нейрохірургічних 

втручань : 10714 катетер емболектомії 

/ тромбектомії (катетер дистального 

доступу), 17521 перфузійний 

балонний катетер для коронарної 

ангіопластики (балон для 

ангіопластики), 17541 разовий 

катетер-балон з помпою (індефлятор 

(шприц) високого тиску) 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

3000000,00 грн. 

(три мільйони грн. 

00 коп. ) 

Відкриті торги  
Січень 

2020р. 
 

Витратні матеріали для відновлення 

черепно-лицьової поверхні: 

33310 матеріал для реконструкції 

тканин для черепно-лицевої хірургії 

(індивідуальна система відновлення 

черепно-лицьової поверхні); 60923 

протез твердої мозкової оболонки, на 

основі біополімерного композиту 

(заплати для твердої мозкової 

оболонки) 

 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

1900000,00 грн. 

(один мільйон 

дев’ятсот тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті торги  
Січень 

2020р. 
 

63437 кліпса для аневризми, 

нестерильна (кліпси нейрохірургічні) 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

1000000,00 грн. 

(один мільйон грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги  
Січень 

2020р. 
 

Витратні матеріали для стентування 

інтракраніальних стенозів: 

36035 стент, судинний 

(інтракраніальні стенти з високою 

радіальною силою), 58712 катетер 

балонний постділатаціонний для 

внутрішньочерепного судинного 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

775000,00 грн. 

(сімсот сімдесят 

п’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги  
Січень 

2020р. 
 



 
9 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

імплантату (балон-катетер для 

дилятації церебральних судин) 

Витратні матеріали для 

інтраопераційного 

нейромоніторингу:47714  

електрод л голчастий підшкірний 

(стимуляційний голкоподібний 

електрод з голкою, біполярний 

голкоподібний електрод для 

окуломоторних нервів з голкою, 

біполярний голкоподібний електрод 

для окуломоторних нервів з голкою, 

стимуляційний голкоподібний 

електрод для стимуляції 

тригомінального та додаткового 

нервів),47711шкірний електрод, 

одноразовий (гачкоподібний 

електрод, набір спіралеподібних 

електродів) 35024 беруші, 

одноразового застосування (беруші 

малого розміру), 61089 зонд для 

локалізації нерва, одноразового 

використання (біполярний 

стимуляційний зонд вигнутий), 37423 

адаптер з штирьовим з'єднанням, 

багаторазового використання 

(адаптер для 8 каналів), 47487 

електричний кабель для медичних 

виробів, багаторазового застосування 

(кабель електроду, подовжувач кабел 

ДК 021:2015, НК 

024:2019 33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму  

2220 

3000000,00 грн. 

(три мільйони грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги  
Січень 

2020р. 
 

 
Затверджений рішенням тендерного комітету від 24 січня 2020 р. №5/РП. 
 

Голова тендерного  комітету  ________________   Робак О.П. 
      

Секретар тендерного комітету     ________________    Кліщевська А.В. 


