
Замовник:

ЄДРПОУ:

Адреса: 

Джерело фінансування:

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі

розміру бюджетного призначення та 

очікуваної вартості

Технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб Замовника необхідних для

безперебійного функціонування медичного 

закладу та з урахуванням вимог нормативних 

документів у сфері стандартизації, зокрема з 

урахуванням вимог Постанов КМУ від 

02.10.2013 № 753 «Про затвердження 

Технічного регламенту щодо

медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про 

затвердження Технічного регламенту щодо 

медичних виробів для діагностики invitro», від 

02.10.2013 № 755 «Про затвердження 

Технічного регламенту щодо активних 

медичних виробів, які

імплантують».

Розмір бюджетного призначення 

затверджений головним розпорядником 

коштів – Національною академією медичних 

наук України.

Під час визначення очікуваної вартості 

закупівлі, керуючись роз’ясненням 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України – як 

Уповноваженого органу з питань публічних 

закупівель (№ 3301-04/34980-06 від 

20.08.2019 року) Замовником було

здійснено моніторинг (аналіз) цін на ринку 

виробів медичного призначення, шляхом

використання загальнодоступної інформації, 

яка міститься у відкритих джерелах (у т.ч. на

сайтах підприємств та компаній, які 

виробляють і здійснюють продаж виробів 

медичного призначення) та інформації з 

електронної системи закупівель «Prozorro».

Обгрунтування:

Обгрунтування UA-2021-08-05-005397-a вироби медичного призначення 2 Лота

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНКУРЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ                                                                                                                                                  

ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»,                                                                                                                   Категорія замовника 

згідно п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі»

02011870

Державний бюджет України

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016року №710 (зі змінами)

вул.Зоологічна, 3, Київ, м. Київ, Україна, 03680

UA-2021-08-05-005397-a 33140000-3 Медичні матеріали – 2 Лота

(Лот №1: Електроди для ЕКГ (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 - 35035 Електрокардіографічний 

електрод одноразовий)»; - Гнучкий кутовий з є̀днувач (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 34838 

З'єднувач контура дихання трубки / маски, одноразовий)»; - Трубка  армована ендотрахеальна  з  манжетою  № 6,0 (код ДК 

021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46569 Ендотрахеальна армована трубка одноразового 

застосування)»; - Трубка  армована ендотрахеальна  з  манжетою  № 6,5 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код 

НК 024:2019 – 46569 Ендотрахеальна армована трубка одноразового застосування)»; - Трубка  армована ендотрахеальна  з  

манжетою  № 7,0 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46569 Ендотрахеальна армована трубка 

одноразового застосування)»; - Трубка  ендотрахеальна  з  манжетою № 3,5  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, 

код НК 024:2019 – 46569 Ендотрахеальна армована трубка одноразового застосування)»; - Трубка  ендотрахеальна  з  манжетою 

№ 4,0 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46569 Ендотрахеальна армована трубка одноразового 

застосування)»; - Трубка  ендотрахеальна  з  манжетою № 4,5 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 

– 46569 Ендотрахеальна армована трубка одноразового застосування)»; - Трубка  ендотрахеальна  з  манжетою № 5,0 (код ДК 

021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46569 Ендотрахеальна армована трубка одноразового 

застосування)»; - Трубка  ендотрахеальна  з  манжетою № 5,5 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 

– 46569 Ендотрахеальна армована трубка одноразового застосування)»; - Трубка  ендотрахеальна  з  манжетою № 6,0 (код ДК 

021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46569 Ендотрахеальна армована трубка одноразового 

застосування)»; - Канюля внутрішньовенна з ін'єкційним портом, розмір 24 х 3/4"  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали, код НК 024:2019 – 40601 Периферичний судинний катетер)»; - Канюля внутрішньовенна з ін'єкційним портом, розмір G 

22 x 1"  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 40601 Периферичний судинний катетер)»; - Канюля 

внутрішньовенна з ін'єкційним портом, розмір G 20 x 1" (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 40601 

Периферичний судинний катетер)»; - Канюля внутрішньовенна з ін'єкційним портом, розмір G 18 x 1 3/4"(код ДК 021:2015 - 

33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 40601 Периферичний судинний катетер)»; - Канюля внутрішньовенна з 

ін'єкційним портом, розмір G 17 x 1 3/4" (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 40601 Периферичний 

судинний катетер)»; - Канюля внутрішньовенна з ін'єкційним портом, розмір G 16 x 2" (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали, код НК 024:2019 – 40601 Периферичний судинний катетер)»; - Канюля внутрішньовенна одноразового використання, з 

ін’єкційним портом, розмір G 18 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 40601 Периферичний 

судинний катетер)»; - Канюля внутрішньовенна одноразового використання, з ін’єкційним портом, розмір G 20 (код ДК 021:2015 - 

33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 40601 Периферичний судинний катетер)»; - Канюля внутрішньовенна 

одноразового використання, з ін’єкційним портом, розмір G 22 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 

– 40601 Периферичний судинний катетер)»; -Канюля внутрішньовенна одноразового використання, з ін’єкційним клапаном, розмір 

G 24 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 40601 Периферичний судинний катетер)»; - Канюля 

внутрішньовенна одноразового використання, з ін’єкційним клапаном, розмір G 26 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали, код НК 024:2019 – 40601 Периферичний судинний катетер)»; - Катетер Фолея, розмір 14 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 

Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 34930  Катетер уретральний для одноразового дренування / промивання)»; - Контур ШВЛ 

дитячий (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 37704 - Контур дихальний анестезіологічний, 

одноразового використання, нестерильний)»; - Контур ШВЛ дорослий  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 

024:2019 – 37704 - Контур дихальний анестезіологічний, одноразового використання, нестерильний)»; -  Кран трьохходовий (код ДК 

021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 32172 Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань)»; - 

Ларингеальна  маска  №3 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 45036 Ларингеальний 

повітропровід, разового застосування)»; - Ларингеальна  маска №4  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 

024:2019 – 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування)»; - Ларингеальна  маска  №5  (код ДК 021:2015 - 33140000-

3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування)»; - Маска лицева № 2 (код 

ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового 

застосування)»;  - Маска лицева № 3 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46232 Анестезіологічна 

лицева маска одноразового застосування)»; - Маска лицева № 4  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 

024:2019 – 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування)»; - Маска лицева № 5  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 

Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування)»; - Маска лицева № 6  

(код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового 

застосування)»; - Набір для катетеризації центральних вен Certofix® Mono 420 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, 

код НК 024:2019 – 16615 Комплект для катетеризації центральної вени)»; - Набір для катетеризації центральних вен Certofix® Duo 

720  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 16615 Комплект для катетеризації центральної вени)»; - 

Ларингеальна  маска I-Gel №3 720  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 42424 Повітропровід 

ротоглотковий, одноразового використання)»; - Ларингеальна  маска I-Gel №4 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, 

код НК 024:2019 – 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання)»; - Ларингеальна  маска I-Gel №5 (код ДК 

021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання)»; - 

Оригінальний шприц Perfusor 50 мл, з аспіраційною голкою (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 

47017 Шприц загального призначення, разового застосування)»;   - Шприц перфузійнпий трьохкомпонентний одноразового 

застосування, луер лок 50,0 мл  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 47017 Шприц загального 

призначення, разового застосування)»;   -   Подовжувач інфузійний високого тиску, 1,5м    (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали, код НК 024:2019 – 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань)»;   - Пристрій ПК-21 

д/перелив крові з металевим шипом  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 43324 Система для 

переливання рідин загального призначення)»;   - Пристрій ПР д/інфузійних розчинів    (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали, код НК 024:2019 – 12159 Набір для внутрішньовенних вливань з бюреткою для контролю об'єму інфузійного розчину)»;   

-  Рукавички оглядові нітрилові, розмір L  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 56286// Рукавички 

оглядові/процедурні нітрилові, непудровані/)»;   - Рукавички оглядові нітрилові, розмір S (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали, код НК 024:2019 – 56286// Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, непудровані/)»;   - Рукавички оглядові нітрилові, 

розмір М (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 56286// Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, 

непудровані/)»;   - Сечоприймач із зливним клапаном, на 2 літри (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 

024:2019 - 31087 Сумка для збору сечі з відкритим складом, не переносна)»;   - Фільтр з тепловологообмінником дитячий (код ДК 

021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46816 Нестерильний тепло / вологообмінний / бактерійний фільтр)»; - 

Фільтр вірусобактеріальний   (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 60837  Фільтр бактеріальний 

для медичних газів, нестерильний, одноразового використання)»; - Шприц ін’єкційний трьохкомпонентний одноразового 

застосування, луер сліп 10,0 мл (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 47017 Шприц загального 

призначення, разового застосування)»; - Шприц ін’єкційний трьохкомпонентний одноразового застосування, луер сліп 20,0 мл (код 

ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 47017 Шприц загального призначення, разового застосування)»; - 

Шприц ін’єкційний трьохкомпонентний одноразового застосування, луер сліп 5,0 мл (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали, код НК 024:2019 – 47017 Шприц загального призначення, разового застосування)»; - Система для введення 

ентерального харчування Nutrifix з універсальним адаптером HF (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 

024:2019 – 13209  Помпа для ентерального харчування)»; - Нутрікомп Стандарт Нейтральний 500 мл (код ДК 021:2015 - 33140000-

3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 13209  Помпа для ентерального харчування)»; - Шприц трьохкомпонентний одноразового 

застосування 120,0 мл без голки катетерний тип з адаптерами та з аспіраційною ручкою (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали, код НК 024:2019 – 59040//Шприц для введення ліків перорально/ ентерального харчування, одноразового 

використання)» - 56 найменувань. Лот №2: -  Абсорбент Ventisorb, від білого до фіолетового, каністра 4,5 кг (код ДК 021:2015 - 

33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю)»; - Повітровід назофарингеальний 

NasoSafe, внутрішній діаметр 5,5мм (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 42422 Повітропровід 

носоглотковий, одноразового використання)»; - Повітровід назофарингеальний NasoSafe, внутрішній діаметр 6,0мм, 28Fr (код ДК 

021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 42422 Повітропровід носоглотковий, одноразового використання)»; - 

Повітровід назофарингеальний NasoSafe, внутрішній діаметр 6,5мм (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 

024:2019 – 42422 Повітропровід носоглотковий, одноразового використання)»; - Повітровід назофарингеальний NasoSafe, 

внутрішній діаметр 7,0мм, 30Fr (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 42422 Повітропровід 

носоглотковий, одноразового використання)»; - Повітровід назофарингеальний NasoSafe, внутрішній діаметр 7,5 мм (код ДК 

021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 42422 Повітропровід носоглотковий, одноразового використання)»; - 

Відеоларингоскоп Airtraq SP  малий, розмір 2 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 62760 Лезо 

інтубаційного відеоларингоскопа)»; - Відеоларингоскоп Airtraq SP стандартний, розмір 3 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали, код НК 024:2019 – 62760 Лезо інтубаційного відеоларингоскопа)»; -  Канюля назальна Veoflo високопотокова для 

дорослих мала з адаптером (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 35202 Канюля назальна для 

подачі кисню при штучній вентиляції легенів з постійним позитивним тиском)»; - Канюля назальна Veoflo високопотокова для 

дорослих середня з адаптером (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 35202 Канюля назальна для 

подачі кисню при штучній вентиляції легенів з постійним позитивним тиском)»; -     Канюля назальна Veoflo високопотокова для 

дорослих велика з адаптером (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 35202 Канюля назальна для 

подачі кисню при штучній вентиляції легенів з постійним позитивним тиском)»; - Маска ларингеальна LarySeal Pro розмір 2 (код 

ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування)»; - 

Маска ларингеальна LarySeal Pro розмір 2,5 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 45036 

Ларингеальний повітропровід, разового застосування)»; - Маска ларингеальна LarySeal Pro розмір 3 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 

Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування)»; - Маска ларингеальна 

LarySeal Pro розмір 4 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 45036 Ларингеальний повітропровід, 

разового застосування)»; - Маска ларингеальна LarySeal Pro розмір 5 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 

024:2019 – 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування)»; - Клинок Kessel BriteBlade Pro фіброоптичний 

одноразового використання розмір 3 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46828 Клинок для 

ларингоскопа, одноразового застосування)»; - Клинок Kessel BriteBlade Pro фіброоптичний одноразового використання розмір 4 

(код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46828 Клинок для ларингоскопа, одноразового 

застосування)»; - Клинок Polio BriteBlade Pro фіброоптичний одноразового використання розмір 3 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 

Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46828 Клинок для ларингоскопа, одноразового застосування)»; - Клинок Polio BriteBlade Pro 

фіброоптичний одноразового використання розмір 4 (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46828 

Клинок для ларингоскопа, одноразового застосування)»; - Буж/провідник 3,3 мм (10 Ch), 700 мм, стерильний (код ДК 021:2015 - 

33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 41829 Інтродюсер для ендотрахеальної трубки, одноразового використання)»; - 

Буж/провідник 5,0 мм (15Ch), 700 мм, стерильний (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 41829 

Інтродюсер для ендотрахеальної трубки, одноразового використання)»; - Фільтр з тепловологообмінником (код ДК 021:2015 - 

33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46967 Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання)»; - Трубка 

ендотрахеальна VentiSeal  з манжетою великого об'єму низького тиску з манжетою назальна вигнута північно внутрішній діаметр 

(ID) 6,0 мм (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46967 Ендотрахейна стандартна трубка, 

одноразового використання)»; - Трубка ендотрахеальна VentiSeal  з манжетою великого об'єму низького тиску з манжетою 

назальна вигнута північно внутрішній діаметр (ID) 6,5 мм (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 

46967 Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання)»; - Трубка ендотрахеальна VentiSeal  з манжетою великого 

об'єму низького тиску з манжетою назальна вигнута північно внутрішній діаметр (ID) 7,0 мм (код ДК 021:2015 - 33140000-3 

Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46967 Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання)»; - Трубка 

ендотрахеальна VentiSeal  з манжетою великого об'єму низького тиску з манжетою оральна/назальна внутрішній діаметр (ID)  6,5 

мм  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46967 Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового 

використання)»; - Трубка ендотрахеальна VentiSeal  з манжетою великого об'єму низького тиску з манжетою оральна/назальна 

внутрішній діаметр (ID)  7,0 мм  (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46967 Ендотрахейна 

стандартна трубка, одноразового використання)»; - Трубка ендотрахеальна VentiSeal  з манжетою великого об'єму низького тиску 

з манжетою оральна/назальна внутрішній діаметр (ID)  7,5 мм (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 

– 46967 Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання)»; - Трубка ендотрахеальна VentiSeal  з манжетою великого 

об'єму низького тиску з манжетою оральна/назальна внутрішній діаметр (ID)  8,0 мм (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали, код НК 024:2019 – 46967 Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання)»;- Трубка ендотрахеальна 

VentiSeal  з манжетою великого об'єму низького тиску з манжетою оральна/назальна внутрішній діаметр (ID)  8,5 мм (код ДК 

021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 42476 З'єднувач для дихального контура, одноразового 

використання)»; - Трубка з'єднувальна стандартна 15 мм, кутовий з'єднувач з подвійною еластичною заглушкою, зі з'єднувачами 

22 мм F та 15 мм F/ 22 мм M (код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали, код НК 024:2019 – 46816 Нестерильний тепло / 

вологообмінний / бактерійний фільтр)» - 32 найменування;

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та 

ID закупівлі
Код КЕКВ

Розмір бюджетного 

призначення та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі, грн.

Вид закупівлі

2282

1 932 000,00 грн. (один 

мільйон девятсот тридцять 

дві тисячі гривень 00 коп.) з 

ПДВ, у т.ч. за лотами: Лот 

№1 - 1 405 000,00 грн. з 

ПДВ, Лот №2 - 527 000,00 

грн. з ПДВ

Відкриті торги


