
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів»  

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Державна установа «Національний науковий 

центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. 

Стражеска Національної академії медичних наук України»; вул. Святослава Хороброго, 5, 

м. Київ, 03151, Україна; код за ЄДРПОУ – 44884985; категорія замовника – юридична особа, 

яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

     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):  Обладнання для реабілітації, код ДК 021:2015   33150000-6 

Апаратура для  радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії  (Кардіо-

реабілітаційна система) 

     3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2022-12-09-016431-a  

     4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 943 000,00грн (один мільйон дев’ятсот 

сорок три   тисяч  гривень 00 копійок), з ПДВ. 

      5.  Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 

для закупівлі визначений в сумі 1 943 000,00грн (один мільйон дев’ятсот сорок три тисячі   

гривень 00 копійок)  з ПДВ,  за КПКВ 6561160 «Впровадження та реалізація нового 

механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук 

України» (КЕКВ 3210), відповідно до кошторису на 2022 рік. Розмір бюджетного 

призначення затверджений головним розпорядником коштів –Національною академією 

медичних наук України. 

    6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Для  визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі здійснено пошук та аналіз загальнодоступної цінової інформації.  

Врахована інформація про ціни, які отримано з цiнових пропозицiй на запит та шляхом 

моніторінгу цін в системі https://prozorro.gov.ua. 

Очікувана вартість закупівлі: Обладнання для реабілітації, код ДК 021:2015   33150000-6 

Апаратура для  радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії  (Кардіо-

реабілітаційна система) становить: 1 943 000,00грн (один мільйон дев’ятсот сорок три   тисяч  

гривень 00 копійок), з ПДВ. 

   7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, 

враховуючи рівень високоспеціалізованої допомоги кардіологічним хворим, необхідність 

безперебійного функціонування установи та належної організації лікувального процесу  з 

урахуванням вимог чинного законодавства України.  

 

 

                                                             

https://prozorro.gov.ua/

