
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» (зі змінами)) 

 
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, його категорія:  
 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН 

України» – заклад сфери охорони здоров’я 
вул. П. Майбороди, б. 8, Шевченківський рн,  м. Київ, 04050 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника:  02012022 
 
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 – 33160000-9 – «Устаткування для операційних блоків» (Одноканальний 
електролігуючий генератор згідно НК 024:2019: 44776 - Електрохірургічна система) 
 
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-08-002849-c 
 
4. 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: 

 
№  
з/п 

Код НК 024:2019 Назва предмету закупівлі або «еквівалент» 
Од. 
вим. 

Кіл-
ть 

1 
Код 44776 – 
Електрохірургічна 
система 

Одноканальний хірургічний генератор для 
герметизації судин за допомогою функції лігування 
до 7 мм в діаметрі включно 

шт. 1 

 
Характеристики Значення 

Одноканальний хірургічний генератор для герметизації судин за 
допомогою функції лігування до 7 мм в діаметрі включно 

1 шт. 

Можливість підключення ніжного перемикач Наявність 
Одноканальний хірургічний генератор повинен забезпечувати подачу енергії 
і оптимального тиску до тканин впродовж періоду часу, для досягнення 
повного і постійного злипання тканин і просвіту суди 

Наявність 

Наявність виходу для інструментів на передній панелі генератора Наявність 
Генератор повинен автоматично розпізнавати інструменти Наявність 
Генератор повинен мати звукове і оптичне (відповідна зміна кольору 
дисплея) сповіщення про завершення процесу лігування 

Наявність 

Одноканальний хірургічний генератор повинен мати систему оповіщення 
про небезпеку з відповідною зміною забарвлення дисплея і звуковим 
сигналом 

Наявність 

Можливість оновлення програмного забезпечення через мережу Інтернет Наявність 
Індикатор стану інструментів Наявність 
Індикатор стану системи Наявність 
Передня панель генератора повинна містити 5 функціональних частин Наявність 
Електрохірургічний генератор повинен проходити самодіагностику і 
видавати відповідний сигнал по її завершенні 

Наявність 

Електрохірургічний генератор повинен забезпечити захист від 
дефібрилятора та захист від проливання рідин 

Наявність 

Заварюючий режим повинен мати зворотній зв’язок з хірургом (завершений 
або незавершений цикл лігування) 

Наявність 

 
Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту):  
Забезпечення відділень Інституту високоспеціалізованим обладнанням з метою 

проведення оперативних втручань  
 
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків 

до паспорту бюджетної програми ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» на 
2021 рік (загальний фонд) за КПКВК 6561190 «Фонд розвитку закладів третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги» 

 



6. Очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення: 414 000,00 грн. 
(Чотириста чотирнадцять тис. грн. 00 коп.) 

 
7. 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, а саме: за результатами опрацювання 
отриманих комерційних пропозицій та висновку робочої групи. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    


