
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: (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-2021-04-08-000368-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.. Відповідно до Протоколу фарм.комітету № 9/2021,затвердженого директором
КНП «Мукачівська  ЦРЛ» Є.В.Мешко від  06.04.2021 року  надано  уточнюючі,деталізовані
характеристики предмету закупівлі за вказаним лотом

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:(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

Реабілітаційний  стіл
використовується  для
масажу,  при  лікуванні
ортопедичних  та
неврологічних  розладів.
Електричне  регулювання
висоти. Мінімальна  висота
не більше 45см.

Максимальна  висота  не
менше 95см.

Реабілітаційний  стіл
повинен  бути  обладнаний
підголівником з вирізом для
обличчя  з  регулюванням
куту нахилу в діапазоні від



-80° до +45°.

Реабілітаційний  стіл
повинен  бути  обладнаний
висувним  шасі  на  колесах
для  легкого  переміщення
столу.

Реабілітаційний  стіл
повинен  бути  оснащений
обладнаний  спеціальними
боковими  кронштейнами
для  кріплення  ременів
стабілізації.

Максимальне навантаження
не менше 200 кг.

Реабілітаційний  стіл  з
механічним  регулюванням
висоти 

1 шт 42577 

Дк  021:2015-
33192130-2

Стіл-вертикалізатор
забезпечує  можливість
піднімати  пацієнта  з
горизонтального положення
в вертикальне з фіксацією в
проміжних положеннях.

Стіл-вертикалізатор
повинен  бути  обладнаний
рукояткою  для  ручного
регулювання кута нахилу.

Стіл-вертикалізатор
повинен  бути  обладнаний
стегновим,  поперековим  та
грудним  пасками  для
зручної та надійної фіксації
положення пацієнта

Стіл-вертикалізатор
повинен  бути  обладнаний
ручками для рук пацієнтів з
регульованим  положенням
для  можливості
підлаштування  під  різних
пацієнтів. 

Стіл  повинен  бути
обладнаний  колесами  з
гальмами  для  легкого
переміщення столу.

Ширина  столу  не  менше
75см.

Довжина  столу  не  більше



200 см.

Регулювання  кута  нахилу:
0° - 90°. 

Вага столу не більше 70 кг

Максимальне навантаження
не менше 200 кг

Бобат-стіл 1 шт 32264 

Дк  021:2015-
33192130-2

Реабілітаційний  стіл  з
регулюванням  висоти,
призначений  для
проведення  лікування  та
реабілітації  за  методом
Бобата.

Ширина не менше 120 см

Довжина не більше 200 см

Мінімальна  висота  не
більше 45см

Максимальна  висота  не
менше 95см

Максимальне навантаження
не менше 200 кг

Рама  повинна  бути
виготовлена  з  металу  для
забезпечення  стабільності
столу  під  час  проведення
вправ

Код  за  ДК  021:2015-33190000-8-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);шляхом  застосування
процедури-відкриті торги,орієнтовний термін проведення процедури закупівлі-квітень 2021
року,  очікувана  вартість  закупівлі  –  очікувана  вартість  предмета  закупівлі-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 -  11.05.2021 до 30.06.2021
року.Загальна   кількість-  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».




