
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- 33110000-4 — Візуалізаційне
обладнання для потреб медицини,  стоматології  та ветеринарної  медицини (НК 024:2019 -
35928  Радіографічний  цифровий  сканер  зображень),цифровий  перетворювач  для
рентгенівської  діагностики  CR 15-X*, Код  за  ДК   021:2015-  33111000-1  рентгенологічне
обладнання) за номером оголошення UA-2021-04-08-000624-c: 

З  метою  виконання  умов  контрактування  2021  та  з  метою  забезпечення  якісної
медичної  допомоги,рекомендовано  до  закупівлі  перелік,відповідно  до  Протоколу
фарм.комітету № 8/2021,затвердженого директором КНП «Мукачівська ЦРЛ» Є.В.Мешко від
02.04.2021  року  (додається)  про  закупівлю  обладнання  для  реабілітаційного  відділення  з
метою забезпечення надання медичної допомоги відповідно до стандартів та надано перелік
відповідного.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Кількісні та медико-технічні вимоги*

Код за ДК  021:2015- 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини,
стоматології та ветеринарної медицини (НК 024:2019 -35928 Радіографічний цифровий

сканер зображень),цифровий перетворювач для рентгенівської діагностики CR 15-X*, Код за
ДК  021:2015- 33111000-1 рентгенологічне обладнання)

Загальні вимоги:

1) Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, 
викладеним у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена 
посиланням  на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника 
(експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або 
технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, або російською 
мовами), в якому міститься ця інформація, разом з додаванням його(їх) копії(й). 

2) Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен 
становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію, товар 
повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, не використовувався (надати 
скан-копію гарантійного листа у складі тендерної пропозиції).

3) Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру 
медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до 
законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому 
законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію 
документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію 
(застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки 



відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753). 

4) Ціна поставки повинна включати в себе: доставку обладнання до місця встановлення за 
розпорядженням Замовника, установку, введення в експлуатацію та навчання персоналу 
Замовника (надати скан-копію гарантійного листа у складі тендерної пропозиції).

5) Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по 
користуванню запропонованим обладнанням (надати гарантійний лист).

6) Гарантійне та пост гарантійне обслуговування повинно виконуватись сертифікованим 
інженером (надати копії сертифікатів інженерів).

7) Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання 
товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість 
товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному 
порядку щодо транспортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних 
властивостей та температурного режиму транспортування. 

8)Місце поставки:вул.Грушевського,29,м.Мукачево,Закарпатська область,2 поверх

9)Розвантаження товару  по місцю призначення проводиться постачальником.

10)Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при 
транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ 
та ГОСТів.

11)Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не 
повинна бути деформованою або пошкодженою. 

Технічні характеристики пристрою для оцифровування
рентгенівських знімків

Тип дігітайзера Однокасет
ний настільний 

Пропускна здатність До 102
пластин на годину
в залежності  від

формату та
розширення 

Контрастне розширення :

-отримання даних 
20

біт/піксель

-вивід даних до процесору
10

біт/піксель

Габаритні розміри та маса:

-(ШхГхВ)
580х700х47

1

-глибина без касетного блоку  та задньої кришки 380 мм



-вага  30 кг

Розширення 

10 пікселів/
мм стандартне/

6,6 пікселів/
мм/

5
пікселів/мм/

Комплектація:

цифровий перетворювач для рентгенівської діагностики CR
15-X*

CR-касета 35х43 2 шт

CR-касета 24х30 2 шт

CR-касета 18х24 2 шт

Робоча станція лаборанта з монітором для
отримання ,перегляду та обробки зображень

Розміри касет

«гольчасті» CR HD5.0S GENERAL-35х43 см,24х30 см,18х24
см  

стандартні CR МD1.0S GENERAL-35х43 см,24х30 см,18х24
см  ,15х30 см

код  за  ДК   021:2015-  33110000-4  —  Візуалізаційне  обладнання  для  потреб  медицини,
стоматології  та  ветеринарної  медицини (НК  024:2019  -35928  Радіографічний  цифровий
сканер зображень),цифровий перетворювач для рентгенівської діагностики CR 15-X*, Код за
ДК   021:2015-  33111000-1  рентгенологічне  обладнання);шляхом  застосування  процедури-
відкриті  торги,орієнтовний  термін  проведення  процедури  закупівлі-квітень   2021  року,
очікувана  вартість  закупівлі  –  очікувана  вартість  предмета  закупівлі-700000,00  (сімсот
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-з складає:1 найменування, 1 комплект.

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».


