
Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлiп розмiру
бюдrкетного призначення, очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi

(вiдповiдно до пункту 4lпостанови КМУ вiд 11.10.201б М 710 кПро ефективне
використанЕя державних коштiв> (зi змiнами))

1. Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в
€диному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
гроМаДських формувань, Його категорiя: ,Щержавна установа <Нацiональний науковий
центр кIнститут кардiологii iMeHi академiка М..Щ.Стражеска) Нацiональноi академii
медичнихнаукУкраihи; вул. Народного Ополчення,5, м. Киiв,03151, УкраТна; код за
еДРПОУ - 02011893; категорiя зап,Iовника - Юридична особа, яка забезпечуе потреби
держави або територiа-тlьноi громади.

2, Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним
словником (у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного
лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета
закупiвлi (лотiв) (за наявностi): <Система монiторингу серцево-легеневого стресу- 1

комплект; Спiрометр з СО дифузiею - 1 комплект> Код ДК 021:2015: 33120000-7 - Системи
реестрацii медичноi iнформацii та дослiдне обладнання.

3. Iдентифiкатор закупiвлi (заповнюеться у разi проведення закупiвлi за
конкурентною або переговорною процедурою): UA-202 1 - 1 1 -09-0 04424-а.

4. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 1 850 000,00 грн. з ПДВ.
5.Обrрупryвання розмiру бюдrкетного призначення: Обrрунryвання розмiру

бюджетного призначення: розмiр бюджетного призЕачоння дJuI закупiвлi, визначений у
cyMi 1850000 грн. 00 коп., за КПКВ 6561190 Фонд розвитку закладiв тротинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги КЕКВ 3210 вiдповiдно до кошторису на 2021
piK.

6. Обrрунryвання очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi: для визначення
очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi здiйснено аналiз отриманих цiнових пропозицiй вiд
потенцiЙних постачальникiв даного обладнання на ринку Украiни за предметом закупiвлi
<<Система монiторингу серцево-легеневого стресу- 1 комплект; Спiрометр з СО дифузiею -
t комплект> Код ДК 021:2015: ЗЗ120000-7 - Системи реестрацii медичноi iнформацii та
дослiдне обладнання. Здiйснено пошук, збiр та аналiз запrльнодоступноi цiновоi iнформацii
на офiцiЙному майданчику електронноi системи публiчних закупiвель УкраiЪи кРrоZоrrо>.

Враховуючи розмiр бюджетного призначення для закупiвлi, визначений у cyMi
1 850 000 грН. 00 коп., за КПКВ 6561190 Фонд розвитку закладiв третинноi
(високоспецiа_lriзованоi) медичноi допомоги КЕКВ З2|0 вiдповiдно до кошторису
на 202l piK, очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi визначенау cyMi 1 850 000 грн.
00 коп.

7. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi: технiчнi
та якiснi характеристики продмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до потреб запdовника,
ВрахоВУючи piBeHb високоспецiалiзованоi допомоги кардiологiчним хворим, зокрема
пацiентам з невiдкладною патологiею серця, в тому числi COVID-I9 при наданнi медичноi
ДопомоГи пацiентам клiнiки, якi перебувають на лiкуваннi в Щентрi. Вимоги до технiчних та
якiсних характеристик предмета закупiвлi встановленi вiдповiдно до специфiки надання
медичноi допомоги для забезпечення сучасноi та якiсноi дiагностики при тривалiй
експлУатацii з низьким piBHeM поточних витрат на обслуговування обладнання ^га

проВеДення доспiджень з урахуванням умов безпечноi експлуатацii, у тому числi пiд час
епiдемii COVID-19.


