
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 021:2015-33190000-8 -Медичне обладнання
та вироби медичного призначення різні:Лот № 1- Медичне обладнання та вироби медичного
призначення різні (Ходова рама, 31120 Дк 021:2015-33196200-2; Багатоопорні палиці 31116
Дк  021:2015-33196200-2;  Крісло-коляска  з  санітарним  оснащенням  32994  Дк  021:2015-
33196200-2;  Пояс  для  переміщення   пацієнта  АМ-Р,40538,Дк  021:2015-33196200-2;
Пристосування для одягання 31052 Дк 021:2015-33196200-2;  Пристосування для одягання
колготок, 31050 Дк 021:2015-33196200-2; Пристосування для застібання блискавок,31053 Дк
021:2015-33196200-2; Нагрудник,31044 Дк 021:2015-33196200-2; Спеціальне пристосування
для  зняття  взуття  ,31051,Дк  021:2015-33196200-2;  Пристосування  для  застібання
гудзиків,31046,Дк  021:2015-33196200-2;  каталка  для  переміщення  пацієнта,41172,Дк
021:2015-33196200-2;  Штатив  медичний  (для  довготривалих  вливань)  36069,Дк  021:2015-
33194000-6);  Лот  №  2-  Медичне  обладнання  та  вироби  медичного  призначення
різні(Стельовий  підйомник  GH1  з   підйомним  кронштейном,   підвісною  рейковою  та
зарядною системами (комплектація  для  активної   реабілітації)  37480,  58876,Дк  021:2015-
33196200-2);Лот  №  3-  Медичне  обладнання  та  вироби  медичного  призначення
різні(Реабілітаційний  стіл  з   електричним  регулюванням   висоти,42577,Дк  021:2015-
33192130-2; Реабілітаційний стіл з  механічним регулюванням  висоти,42577,Дк 021:2015-
33192130-2; Бобат-стіл-32264,Дк 021:2015-33192130-2) за номером оголошення UA-2021-02-03-
001714-b: 

Керуючись  Єдиним закупівельним словником, розглянувши та вивчивши   пропозиції
завідувачів  відділень,  керівників  служб,  врахувавши  необхідність  максимального
задоволення  потреби  дотримуючись галузевих стандартів  охорони здоров’я,   протоколів
надання медичної допомоги та нормативних наказів,відповідно до Протоколу фарм.комітету
№  6/2020,затвердженого  директором  КНП  «Мукачівська  ЦРЛ»  Є.В.Мешко  від  25.01.2021
року   про  закупівлю  обладнання  для  реабілітаційного  відділення  з  метою  забезпечення
надання  медичної  допомоги  відповідно  до  стандартів  та  надано  перелік  відповідного
обладнання.Враховуючи  викладене  необхідно  провести  закупівлю  обладнання  наданого  в
протоколі фарм.комітету.

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

Кількісні та медико-технічні вимоги*

Код за ДК 021:2015-33190000-8 -Медичне обладнання та вироби медичного призначення
різні:

Лот  №  1-  Медичне  обладнання  та  вироби  медичного  призначення  різні  (Ходова  рама,
31120Дк 021:2015-33196200-2; Багатоопорні палиці 31116 Дк 021:2015-33196200-2; Крісло-
коляска з  санітарним оснащенням 32994 Дк 021:2015-33196200-2;  Пояс  для  переміщення
пацієнта  АМ-Р,40538,Дк  021:2015-33196200-2;  Пристосування  для  одягання  31052  Дк
021:2015-33196200-2; Пристосування для одягання колготок, 31050 Дк 021:2015-33196200-2;
Пристосування  для  застібання  блискавок,31053  Дк 021:2015-33196200-2;  Нагрудник,31044
Дк 021:2015-33196200-2; Спеціальне пристосування для зняття взуття ,31051,Дк 021:2015-
33196200-2; Пристосування для застібання гудзиків,31046,Дк 021:2015-33196200-2; каталка



для  переміщення  пацієнта,41172,Дк  021:2015-33196200-2;  Штатив  медичний  (для
довготривалих вливань) 36069,Дк 021:2015-33194000-6)

назва Кількість
-шт

Код НК
024:2019

Медико технічні
характеристики

Ходова рама 1 31120
Дк 021:2015-
33196200-2

Пересувний пристрій в
формі підмостя з високими
стійками, що управляється

руками, з колесами і
сидінням для підтримки

тіла на сидінні, при ходьбі.
Виріб може бути

фіксованим або таким, що
регулюється за висотою,

шириною. Можу бути
складеним або

нерозбірним. Зазвичай
виріб зроблено з легкого

металу або пластик
Багатоопорні палиці 5 31116

Дк 021:2015-
33196200-2

Палиця, як правило,
виготовляється з дерева або

металу, що має три або
чотири опори (три або

чотири ніжки), з рукояткою
і / або підтримкою для

передпліччя, яка
використовується людьми з

обмеженими фізичними
можливостями для

підтримки власної ваги при
ходьбі. Багатоопірна

конструкція забезпечує
збільшену стабільність при

ходьбі. Виріб може мати
фіксовану або регульовану

довжину і може бути
розбірним або не розбірним

Крісло-коляска з санітарним
оснащенням

2 32994
Дк 021:2015-
33196200-2

Пластмасовий туалет для
інвалідного крісла-каталки.

Може монтуватися в
сидінні або замість нього.

Пояс для переміщення
пацієнта АМ-Р 

3 40538
Дк 021:2015-
33196200-2

Пристрій зазвичай
використовується

медичним персоналом для
утримання тіла пацієнта,
щоб вручну перемістити

його з одного рівня на
інший (наприклад, з

підлоги на ліжко). Пристрій
зроблено з міцних

матеріалів (нейлону,
парусини) і складається з
ременів / пояса. Пристрій

зазвичай розробляється так,



щоб з ним працювало
принаймні двоє людей.

Пристосування для одягання 2 31052
Дк 021:2015-
33196200-2

 Пристосування для одягання
колготок

2 31050
Дк 021:2015-
33196200-2

Пристосування для
застібання блискавок

3 31053
Дк 021:2015-
33196200-2

Нагрудник 6 31044
Дк 021:2015-
33196200-2

Спеціальне пристосування
для зняття взуття

2 31051
Дк 021:2015-
33196200-2

Пристосування для
застібання гудзиків

2 31046
Дк 021:2015-
33196200-2

каталка для переміщення
пацієнта

2 41172
Дк 021:2015-
33196200-2

Штатив медичний (для
довготривалих вливань)

150 36069
Дк 021:2015-
33194000-6

Штатив телескопічний,
залізний, зі стопорним

гвинтом – призначений для
розміщення системи
внутрішньовенного
вливання. Вага 2 кг.

Максимальна висота – 2000
мм, навантаження до 5 кг,
розбірний. Регулювання за

висотою проводиться
методом висування
верхньої частини

конструкції. Верхня
частина конструкції

виготовлена з нержавіючої
сталі. Конструкція

фіксується на 3-променевій
основі, що укомплектована
пластиковими заглушками,

що дозволяє уникнути
пошкоджень поверхні на

якій розміщений
штатив.Стійкий до всіх

видів дезінфекції.

Лот № 2- Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні(Стельовий підйомник
GH1 з  підйомним кронштейном,  підвісною рейковою та  зарядною системами
(комплектація для активної  реабілітації) 37480, 58876,Дк 021:2015-33196200-2)



Стельовий підйомник GH1 з
підйомним кронштейном,

підвісною рейковою та
зарядною системами

(комплектація для активної
реабілітації)

1 37480, 58876
Дк 021:2015-
33196200-2

Підйомний пристрій у
вигляді поясів і ременів, що

є компонентом системи
відновлення функції

ходьби, розроблене для
допомоги пацієнту, що

відчуває складності
(викликані нервовими

розладами, проблемами
м'язового або кісткового
характеру), у відновленні
втраченої рухової функції.

Виріб закріплюється
навколо верхньої частини

тіла і стегон пацієнта і
призначений для його

утримування в
вертикальному положенні
над підлогою або біговою

доріжкою, а пристрій
прикріплюється до
підтримуючої рами

підвісного пристрою; може
використовуватися разом з
роботизованим ортезом для

тренування ходьби
Лот № 3- Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні(Реабілітаційний стіл з

електричним регулюванням  висоти,42577,Дк 021:2015-33192130-2; Реабілітаційний стіл з
механічним регулюванням  висоти,42577,Дк 021:2015-33192130-2; Бобат-стіл-32264,Дк

021:2015-33192130-2)
Реабілітаційний стіл з

електричним регулюванням
висоти 

1 шт. 42577
Дк 021:2015-
33192130-2

Прилад, що працює від
електромережі (змінного
струму), розроблений для

використання у фізіотерапії
з метою мобілізації та
реабілітації пацієнтів з

неврологічними розладами
та прикутих до ліжка
пацієнтів. Виріб являє

собою стіл з функціями
регулювання висоти і

положення деки,
включаючи вертикальне

підняття з положення
лежачи в положення стоячи.

Як правило, є вбудовані
опори для стоп, ремені і
пристрої для виконання

фізичних вправ (наприклад,
ролики або ротатори,

стропи для рук і тренажери
для ніг). Використовується
в лікувальній фізкультурі і

для масажу, з метою



поліпшення циркуляції
крові в нижніх кінцівках

пацієнтів з неврологічними
порушеннями (наприклад,
травмою спинного мозку,
травмою головного мозку,

інсультом), а також для
тренування м'язів і почуття

рівноваги.
Реабілітаційний стіл з

механічним регулюванням
висоти 

1 шт 42577
Дк 021:2015-
33192130-2

Прилад,  розроблений для
використання у фізіотерапії

з метою мобілізації та
реабілітації пацієнтів з

неврологічними розладами
та прикутих до ліжка
пацієнтів. Виріб являє

собою стіл з функціями
регулювання висоти і

положення деки,
включаючи вертикальне

підняття з положення
лежачи в положення стоячи.

Як правило, є вбудовані
опори для стоп, ремені і
пристрої для виконання

фізичних вправ (наприклад,
ролики або ротатори,

стропи для рук і тренажери
для ніг). Використовується
в лікувальній фізкультурі і

для масажу, з метою
поліпшення циркуляції

крові в нижніх кінцівках
пацієнтів з неврологічними
порушеннями (наприклад,
травмою спинного мозку,
травмою головного мозку,

інсультом), а також для
тренування м'язів і почуття

рівноваги.
Бобат-стіл 1 шт 32264

Дк 021:2015-
33192130-2

для проведення масажних
процедур і терапії по
методу Войта Бобата,

дозволяє проводити масаж
пацієнта в присутності

лікаря на столі. Основною
перевагою цього столу є
його ширина і здатність

витримувати навантаження
до 300 кг! Завдяки
конструкції на двох
важелях, ложе столу

піднімається в вертикальній
площині на значну висоту і



при цьому забезпечується
відмінна стійкість. Стіл

оснащений гідроприводом,
дозволяє регулювати висоту
столу в діапазоні 50-120 см.

Стіл оснащений чотирма
самооріенованіми

колесами, які можуть
висуватися за межі

опопрніх ніжок, на висоту
достатню для пересування

столу в межах кабінету.

застосування процедури-відкриті торги,орієнтовний термін проведення процедури закупівлі-
лютий   2021  року,  очікувана  вартість  закупівлі  –  очікувана  вартість  предмета  закупівлі-
579350,00 (пятсот сімдесят девять тисяч триста пятдесят грн.00 коп.) з ПДВ,в т.ч. за лотом №
1- 193350,00 (сто дев’яносто три тисячі триста п’ятдесят  грн.00 коп.) з ПДВ;за лотом № 2
-198000,00 (сто  дев’яносто  вісім  тисяч  грн.00  коп.)  з  ПДВ;за  лотом № 3 -188000,00 (сто
вісімдесят вісім тисяч грн.00 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  30.04.2021
року.Загальна  кількість-за лотами складає: 

лот 1- 12 найменуваннь, 180 шт.;

лот 2- 1 найменування, 1 шт.;

лот 3- 3 найменування, 3 шт.;

Розрахунок  очікуваної  вартість  предмета  закупівлі,проведено  за  результатами
моніторингу  цін  на  вказані  позиції  предмету  закупівлі  на  протязі   2020-2021   року  в
електронній  системі  закупівель,  вартості  вказаних  позицій,  за  результатами  проведених
моніторингу  вказаних  предметів  закупівель  на  інтернет-ресурсах  з  постачання  медичної
техніки, 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».


