
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  021:2015-33150000-6  –Апаратура  для
радіотерапії,механотерапії,  електротерапії  та  фізичної  терапії:Лот  1-код  за   Дк  021:2015-
33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати (стандартизовані тести та  нестандартизовані набори
для   проведення  терапевтичного   оцінювання30896  Дк  021:2015-33155000-1;  Ортез  рука-
плече41160  ,Дк  021:2015-33155000-1;  Ортез  гомілково-ступневий-30999,Дк  021:2015-
33155000-1;ортез  гомілково-ступеневий  жосткий-  58873,Дк  021:2015-33155000-1;Бандажі
31724,Дк 021:2015-33155000-1; Унітаз адаптаційний 31056,Дк 021:2015-33155000-1; Туалет-
сидіння31058,Дк 021:2015-33155000-1; вертикалізатори різних типів та  розмірів; Пристрій
реабілітаційний   ПАРАМОБІЛЬ   (з  статично-динамічним   модулем,  розмір  3, 61543,Дк
021:2015-33155000-1; Набір аксесуарів для Бобат терапії (в комплекті: Валик  30х10, Валик
60х20,  Напіввалик 60х15х10,  Напіввалик 40х25х5, Кубик  40х40х40 та Клинчик  60х60х12),
Дк 021:2015-33155000-1)Лот 2- Дк 021:2015-33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати (Кабіна
для  підвісної  терапії   WSC-4  (в  комплекті  набір  аксесуарів   повний)  36773,Дк  021:2015-
33155000-1) за номером оголошення UA-2021-02-03-004283-c: 

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 021:2015-33150000-6 –Апаратура для радіотерапії,механотерапії, електротерапії та
фізичної терапії:
Лот  1-  Дк  021:2015-33155000-1  Фізіотерапевтичні  апарати  (стандартизовані  тести  та
нестандартизовані набори для  проведення терапевтичного  оцінювання30896 Дк 021:2015-
33155000-1;  Ортез  рука-плече41160  ,Дк  021:2015-33155000-1;  Ортез  гомілково-ступневий-
30999,Дк  021:2015-33155000-1;ортез  гомілково-ступеневий  жосткий-  58873,Дк  021:2015-
33155000-1;Бандажі 31724,Дк 021:2015-33155000-1; Унітаз адаптаційний 31056,Дк 021:2015-
33155000-1; Туалет-сидіння31058,Дк 021:2015-33155000-1; вертикалізатори різних типів та
розмірів;  Пристрій  реабілітаційний   ПАРАМОБІЛЬ   (з  статично-динамічним   модулем,
розмір 3, 61543,Дк 021:2015-33155000-1; Набір аксесуарів для Бобат терапії  (в комплекті:
Валик  30х10, Валик 60х20,  Напіввалик 60х15х10,  Напіввалик 40х25х5, Кубик  40х40х40 та
Клинчик  60х60х12), Дк 021:2015-33155000-1)



стандартизовані  тести  та
нестандартизовані  набори
для   проведення
терапевтичного  оцінювання;

3 шт 30896
Дк  021:2015-
33155000-1

-Пристрій, призначений для
використання  людиною  з
інвалідністю  для
тестування  та  оцінки  їх
здатності,  здібностей  та
потенціалу  пізнавального
навчання, академічного або
професійного рівня.
-Пристрій, призначений для
професійної  оцінки
когнітивної  функції
пацієнта  за  допомогою
програмного  аналізу  та
інтерпретації  малюнку-
тесту (наприклад,  тесту на
малюнку),  виконаного
пацієнтом.  Він  складається
з  електронного  пристрою
для  реєстрації  вхідних
даних  (наприклад,  ручки  з
вбудованою  камерою)  та
програмного  забезпечення;
результати,  як  правило,
поєднуються  з
демографічними
показниками  для  надання
зведеного звіту.

Ортез рука-плече 5-шт 41160
Дк  021:2015-
33155000-1

Компонент, який підтримує
верхню  кінцівку  відносно
тіла  з  анатомічним
розташуванням  основної
ділянки  суспензії,
наприклад  плече.  Цей
пристрій носиться на тілі.

Ортез гомілково-ступневий- 6-шт 30999
Дк  021:2015-
33155000-1

Ортопедичний  виріб,  що
накладається  зовні,
використовується  в  якості
компонента ортезу нижньої
кінцівки,  який забезпечує і
контролює  рух
гомілковостопного  суглобу.
Це  виріб,  придатний  для
багаторазового
використання

Ортез  гомілково-ступневий
жорсткий

2-шт 58873
Дк  021:2015-
33155000-1

Працююча  від  мережі
(мережі  змінного  струму)
роботизована  ортезна
система, яка є компонентом
реабілітаційної  системи  з
автоматичним управлінням,
розробленої  для  того,  щоб
допомогти  пацієнтові  з
обмеженими можливостями
ходьби  (нейрогенної,



м'язової  або  кісткової
природи)  відновити
втрачену  рухову  функцію.
Виріб  являє  собою  ортези
для  гомілок,  в  яких
фіксуються ноги пацієнта і
які дозволяють здійснювати
автономне рух і симуляцію
природної  ходьби,
синхронізованою  і
регульованою  відповідно
до  рухом  бігової  доріжки
або  еліптичного  бігового
тренажера,  до  яких  виріб
приєднано.  Складається  з
механічної  частини  з
прикріпленими  до  неї
ортезами, блоку управління
і  затискного  пристрою для
приєднання  до  біговій
доріжці  /  еліптичному
тренажеру.

 Бандажі 10-шт 31724
Дк  021:2015-
33155000-1

Нестерильний  трубчастий
еластичний  (напр.,  ,  з
поліаміду,  лайкри)  рукав,
призначений  для
зовнішнього  носіння  на
кінцівки  для  забезпечення
підтримки  або  локального
тиску  на  частину  тіла,
особливо,  на  суглоб,  в
різних  превентивних  /
терапевтичних цілях (напр.,
,  для  підтримки  м'яких
тканин  після  травми  )  зі
збереженням  можливості
руху.  Виріб  може
випускатися для носіння на
одній  або  декількох
частинах  тіла  (напр.,  ,
щиколоток, колін, зап'ясть).
Це виріб  для  одноразового
використання.

Унітаз-адаптаційний 2-шт 31056
Дк  021:2015-
33155000-1

Спеціальний  унітаз  для
інвалідів,  що відрізняється,
напр.,  ,  більшою  висотою,
ніж стандартний унітаз,  і  /
або  оснащений
додатковими  функціями,
напр.,  ,  вбудованим  душем
для  підмивання  і  /  або
повітряної сушаркою

Туалет-сидіння 2-шт 31058
Дк  021:2015-

Туалетне  сидіння,
пристосоване  так  до



33155000-1 каркасу,  що  призначене
стояти  на  підлозі  над
стандартним туалетом, щоб
людина  з  обмеженими
можливостями  змогла
сидіти на  унітазі  на  висоті
вище  ніж  висота
звичайного  унітазу,  щоб
полегшити  сидіння  та
стояння.  Корпус  легко
знімається  з  унітазу  для
звичайного туалету.

вертикалізатори різних типів
та   розмірів;  Пристрій
реабілітаційний
ПАРАМОБІЛЬ   (з  статично-
динамічним  модулем, розмір
3)

1-шт 61543
Дк  021:2015-
33155000-1

Пересувний  комплект
працюючих  від  батареї
виробів,  розроблених  для
допомоги  пацієнту,  що
відчуває  складності
(викликані  нервовими
розладами,  проблемами
м'язового  або  кісткового
характеру)  при  ходьбі,  у
відновленні  втраченої
рухової функції (наприклад,
здатності  підніматися  з
положення  сидячи  в
положення  стоячи  і  /  або
пересуватися після операції
). Складається з пересувної
жорсткої рами на керованих
за  допомогою  електроніки
колесах,  в  яку  входять:
надувні  штани  для
пацієнта,  призначені  для
стабілізації  та  підтримки
ваги  пацієнта  в  процесі
відновлення  ходьби;
пневматичний  насос  для
надування штанів; рукоятки
і  електронний  блок
керування.  Система
призначена  для
використання  в  клінічних
умовах  (наприклад,  в
лабораторії по відновленню
ходьби,  в  реабілітаційному
центрі,

Набір  аксесуарів  для  Бобат
терапії  (в  комплекті:  Валик
30х10,  Валик  60х20,
Напіввалик  60х15х10,
Напіввалик  40х25х5,  Кубик
40х40х40  та  Клинчик
60х60х12)

2-шт Дк  021:2015-
33155000-1

Набір  аксесуарів,  який
використовується  для
забезпечення  підтримуючої
опори  для  користувача,  на
якій  він  або  вона  може
здійснювати  професійно-
освітню  діяльність  і  /  або
відпочивати  (наприклад,



професійна  підготовка,
хобі,  читання,  письмо).
Виріб зазвичай сформовано
навколо  користувача,  щоб
максимально  збільшити
простір  для  діяльності,  і
може  бути  розміщено  на
твердій  основі  на
відповідній  висоті,  для
створення  опори  і
забезпечення  комфорту
ногам  користувача,  часто
під час лікування і / або для
запобігання  скелетно-
м'язових  порушень  або
порушень циркуляції крові. 

Лот  2-  Дк  021:2015-33155000-1  Фізіотерапевтичні  апарати (Кабіна  для  підвісної  терапії
WSC-4 (в комплекті набір аксесуарів  повний) 36773,Дк 021:2015-33155000-1)

Кабіна  для  підвісної  терапії
WSC-4  (в  комплекті  набір
аксесуарів  повний)

1-шт 36773,Дк
021:2015-
33155000-1

спеціальна підвісна система
навантаження  опорно-
рухового  апарату  для
відновлення  амплітуди
руху,  нормалізації  тонусу
м’язів та збільшення їхньої
сили,  покращення  балансу
та  розвитку  координації
рухів.  Можна
використовувати  повне
підвішування,  активні
вправи з дозованим опором,
а  також  активні  вправи  з
підтримкою  та
використанням  системи
блоків  і  вантажів,
еластичних  шнурів.
Сфери застосування УКПТ:
• Система блоків і підвісок
з  використанням
реабілітаційної  кушетки
або  крісла.
•  Розробка  суглобів
•  Розвантаження  при
тренуванні
•  Тракційне  витяжіння
•  Навчання  ходьбі  з
підтримкою

шляхом застосування процедури-відкриті  торги,орієнтовний термін проведення процедури
закупівлі-лютий   2021  року,очікувана  вартість  предмета  закупівлі-294500,00  (двісті
дев’яносто чотири  тисячі  п’ятсот  грн.00 коп.)  з  ПДВ,в т.ч.  За  лотом № 1 -167500 (сто
шістдесят сім  тисяч п’ятсот грн.00 коп.) з ПДВ;За лотом № 2-127000,00  (сто двадцять сім
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- 9 найменувань, 33 шт.;

лот 2- 1 найменування, 1 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».


