
Обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі,  його
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення  про проведення конкурентної
процедури  закупівель  або  повідомлення  про  намір  укласти  договір  про  закупівлю  за
результатами переговорної процедури закупівель відповідно до Постанови КабМіну від 11
жовтня  2016  року  за  №  710  з  змінами  від 16  грудня  2020р.  №  1268.

Закупівлі товару за предметом- код за ДК 021:2015 – 33140000-3  медичні матеріали :
Лот 1- Хірургічні рукавички ( Код за ДК 021:2015-33141420-0) (Рукавички хірургічні латексні
стерильні  неприпудрені,  внутрішня поверхня вкрита полімерами,   розмір  6,5,  Код за ДК
021:2015-33141420-0,47173;  Рукавички  хірургічні  латексні  стерильні  неприпудрені,
внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  7, Код за ДК 021:2015-33141420-0,47173;
Рукавички  хірургічні  латексні  стерильні  неприпудрені,  внутрішня  поверхня  вкрита
полімерами,  розмір  7,5, Код за ДК 021:2015-33141420-0,47173;Рукавички хірургічні латексні
стерильні  неприпудрені  внутрішня  поверхня  вкрита  полімерами,  розмір   8  ;Код  за  ДК
021:2015-33141420-0,47173;  Рукавички  хірургічні  латексні  стерильні  неприпудрені,
внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  8,5;Код за ДК 021:2015-33141420-0,47173;
Ортопедичні рукавички латексні стерильні, неприпудрені №№ 8; 8,5; 7,5;Код за ДК 021:2015-
33141420-0,40548;Рукавички нестерильні без пудри нітрилові,Код за ДК 021:2015-33141420-
0,56286):Лот 2-Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування (ДК
021:2015  33141000-0)  (Халат  хірургічний  стерильний  не  промокаючий  ХХL Код  за  ДК
021:2015-33141000-0,35091; Покриття операційне артроскопічне № 1 Код за ДК 021:2015-
33141620-2,47783; Покриття операційне ортопедичне стегновеКод за ДК 021:2015-33141620-
2,47783; Покриття операційне для ЛОР-хірургії №6 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;
Покриття операційне для ЛОР-хірургії №6 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Покриття
операційне для ЛОР-хірургії № 3 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Покриття операційне
для ЛОР-хірургії № 4 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Комплект проктологічний  №2
Код  за  ДК  021:2015-33141620-2,47783;Покриття  операційне  офтальмологічне  Код  за  ДК
021:2015-33141620-2,47783) за номером оголошення UA-2021-01-27-002026-a : 

Керуючись  Єдиним закупівельним словником, розглянувши та вивчивши   пропозиції
завідувачів  відділень,  керівників  служб  на  основі  наказу  МОЗ  №  782  від  11.07.2017,
врахувавши необхідність  максимального  задоволення   потреби   дотримуючись  галузевих
стандартів  охорони  здоров’я,    протоколів  надання  медичної  допомоги  та  нормативних
наказів  ,першочерговість  в  потребі  та  лікувальному  процесі,  залишків  на  складі  та  по
структурним  підрозділам  Фарм.комісія  визначила  потребу  в  закупівлі   на  2021  рік
наступний перелік відповідно до Протоколу № 4 від 31.12.2020 року: 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)
        Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Кількісні та медико-технічні вимоги*

код за ДК 021:2015 – 33140000-3  медичні матеріали :

Лот  1- Хірургічні рукавички ( Код за ДК 021:2015-33141420-0) (Рукавички хірургічні
латексні стерильні неприпудрені, внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  6,5,
Код  за  ДК  021:2015-33141420-0,47173; Рукавички  хірургічні  латексні  стерильні
неприпудрені, внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  7, Код за ДК 021:2015-
33141420-0,47173; Рукавички  хірургічні  латексні  стерильні  неприпудрені,  внутрішня
поверхня  вкрита  полімерами,   розмір   7,5,  Код  за  ДК  021:2015-33141420-
0,47173;Рукавички  хірургічні  латексні  стерильні  неприпудрені  внутрішня  поверхня



вкрита  полімерами,  розмір   8  ;Код  за  ДК  021:2015-33141420-0,47173; Рукавички
хірургічні  латексні  стерильні  неприпудрені,  внутрішня  поверхня  вкрита  полімерами,
розмір   8,5;Код  за  ДК  021:2015-33141420-0,47173;  Ортопедичні  рукавички  латексні
стерильні,  неприпудрені  №№  8;  8,5;  7,5;Код  за  ДК  021:2015-33141420-
0,40548;Рукавички  нестерильні  без  пудри  нітрилові,Код  за  ДК  021:2015-33141420-
0,56286):

назва виробу
 Одиниц
я виміру

Код НК
024:201

9 кількість
Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені,
внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  6,5, 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар

47173

12000
Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені,

внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  7,  
Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар

47173

6750
Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені,
внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  7,5, 

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар

47173

24750
Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені

внутрішня поверхня вкрита полімерами, розмір  8 
Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар

47173

11250
Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені,

внутрішня поверхня вкрита полімерами,  розмір  8,5
Код за ДК 021:2015-33141420-0 пар

47173

2600
Ортопедичні рукавички латексні стерильні, неприпудрені

№№ 8; 8,5; 7,5
Код за ДК 021:2015-33141420-0 пар

40548

2600
Рукавички нестерильні без пудри нітрилові

Код за ДК 021:2015-33141420-0 Пар
56286

3000

Лот 2-Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування (ДК 021:2015
33141000-0)  (Халат  хірургічний  стерильний  не  промокаючий  ХХL Код  за  ДК  021:2015-
33141000-0,35091; Покриття операційне артроскопічне № 1 Код за ДК 021:2015-33141620-
2,47783; Покриття операційне ортопедичне стегновеКод за ДК 021:2015-33141620-2,47783;
Покриття операційне для ЛОР-хірургії №6 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783; Покриття
операційне для ЛОР-хірургії №6 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Покриття операційне
для ЛОР-хірургії № 3 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Покриття операційне для ЛОР-
хірургії № 4 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Комплект проктологічний  №2 Код за ДК
021:2015-33141620-2,47783;Покриття  операційне  офтальмологічне  Код  за  ДК  021:2015-
33141620-2,47783):

 Назва
виробу Од.

виміру
Кількіст

ь 

Код НК
024:201

9

Халат
хірургічний
стерильний

не
промокаючий
ХХL Код за

ДК 021:2015-
33141000-0

Шт 200 35091 Халат медичний (хірургічний) на
зав’язках, довжиною 134 см, стерильний,

виготовлений з СМС - трьохшарового
матеріалу ( дихаючий,

водовідштовхувальний), щільність 30 г/м2.

Універсальний предмет одягу,
виготовлений з натуральних і синтетичних



матеріалів або їх поєднань, що носиться
поверх костюма хірурга під час

хірургічних операцій. Залежно від
передбачуваного застосування може бути
водостійким або непроникним для рідини.

Халат для операційної палати (ОП)
застосовують під час хірургічних процедур

з метою захисту як пацієнта, так і
персоналу операційної від перенесення
мікроорганізмів, рідин тіла і частинок

рідини в повітрі. Це предмет одягу
разового застосування.

Покриття 
операційне 
артроскопічн
е № 1 Код за 
ДК 021:2015-
33141620-2 Шт 50 47783

Покриття операційне 200х300 см – для
колінної артроскопії,з вбудованим
приймальним мішком, з гумовою
манжетою та відвідною трубкою

(довжиною 130 см) (при відсутності
підставки для ноги), виготовлено з СМС –

трьохшарового матеріалу ( дихаючий,
водовідштовхувальний), щільність 35 г/м2

Стерильне захисне покриття з
натурального або синтетичного матеріалу
або з їх поєднання, який використовується
для ізоляції місця хірургічного розрізу або

операційного поля від забруднення
(наприклад, мікробами, речовинами) в
різних клінічних умовах (наприклад, в

операційній або лабораторії катетеризації).
Воно може також використовуватися для
захисту пацієнта від високої температури

під час хірургічної операції. Це виріб
одноразового використання.

Покриття
операційне

ортопедичне
стегнове

Код за ДК
021:2015-

33141620-2 Шт 100 47783

Покриття операційне 160 х 260 см – для
ортопедії з U –подібним адгезивним

оперційним полем 20х100 см та
поглинаючою зоною, виготовлено з СМС –

трьохшарового матеріалу ( дихаючий,
водовідштовхувальний), щільність 35 г/м2.

Стерильне захисне покриття з
натурального або синтетичного матеріалу
або з їх поєднання, який використовується
для ізоляції місця хірургічного розрізу або

операційного поля від забруднення
(наприклад, мікробами, речовинами) в
різних клінічних умовах (наприклад, в

операційній або лабораторії катетеризації).
Воно може також використовуватися для
захисту пацієнта від високої температури

під час хірургічної операції. Це виріб
одноразового використання.

Покриття
операційне
для ЛОР-

Шт 30 47783 Покриття операційне 90см х 80см з
ромбовидним операційним полем 5см х

5см (спанлейс - 50 г/м2) стерильне



хірургії №6 
Код за ДК
021:2015-

33141620-2
Покриття

операційне
для ЛОР-

хірургії № 3 
Код за ДК
021:2015-

33141620-2 Шт 30 47783

стерильне (покриття операційне 210х160
см з  адгезивним  отвором діаметром 5 см

(СМС — 35 г/м2)

Покриття
операційне
для ЛОР-

хірургії № 4 
Код за ДК
021:2015-

33141620-2 Шт 30 47783

покриття операційне 160х120 см — на
дугу, з U-подібним  адгезивним
операційним полем 25х7 см та

поглинаючою зоною  (СМС — 35 г/м2)
стерильне

Комплект 
проктологічн
ий  №2 

Код за ДК
021:2015-

33141620-2 Шт 100 47783

Склад: халат медичний (хірургічний) на
зав`язках довжиною 132 см (розмір 54-56
см (ХL) -5 шт (СМС - 35 г/м2); покриття
 операційне 200х160 см для операційного

столу -6 шт (СМС- 35 г/м2); покриття
операційне 340х160 см - на дугу, із

захисним покриттям для ніг, з ректальним
адгезивним операційним полем 15х12 см

та поглинаючою зоною , та абдомінальним
операційним полем 40х15 см  та

поглинаючою зоною - 1 шт (СМС - 35
г/м2); покриття операційне 35х20 см -5 шт

(спанлейс -50 г/м2); операційна
антимікробна плівка IOBAN (60х35 см,

розріз 35х35 см) - 1 шт; серветка
пакувальна  140х80 (ламінований спанбонд

- 45 г/м2) - 1 шт, стерильний комплект
Покриття 
операційне 
офтальмологі
чне 
Код за ДК 
021:2015-
33141620-2 Шт 30 47783

Покриття операційне офтальмологічне
12х80 з адгезивним операціним отвором

діаметром 7 см. (операційною плівкою) та
мішком приймальним стерильне ; матеріал

СМС – 35 г/м2

Очікувана вартість закупівлі – 1181852,20  (один мільйон сто вісімдесят одна тисяча вісімсот
п’ятдесят дві грн 20 коп.) з ПДВ в т ч.за лотом № 1-919754,00  (девятсот девятнадцять  тисяч
сімсот пятдесят чотири грн.00 коп.) з ПДВ; за лотом № 2-262098,20  (двісті шістдесят дві
тисячі девяносто вісім грн.20 коп.) з ПДВ джерело фінансування закупівлі- власний бюджет
(кошти  від  господарської  діяльності  підприємства)-кошти  підприємства,отримані  за
результатом укладених  угод  з  НСЗУ,термін  постачання  товару -  01.03.2021  до  31.12.2021
року.Загальна  кількість-за лотами складає: Кількість:

лот 1-  8 найменуваннь, 63050 пар;

лот 2- 8 найменуваннь, 570 штук;



Розрахунок  очікуваної  вартість  предмета  закупівлі,  проведено  за  результатами
моніторингу цін на вказані позиції предмету закупівлі на протязі  2020 року в електронній
системі  закупівель,  вартості  вказаних  позицій,  за  результатами  проведених  процедур  на
протязі 2020 року КНП «Мукачівська ЦРЛ»  за аналогічними закупівлями (у відповідності до
цін, вказаних у договорах про закупівлю), враховуючи наказ за № 275 від 18 лютого 2020
року  «Про  затвердження  примірної  методики  визначення  очікуваної  вартості  предмета
закупівлі» з змінами внесеними наказом № 649 від 07.04.2020 року № 649 «Про внесення
змін до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».


