
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-2021-04-08-001866-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.. 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 021:2015-33150000-6 –Апаратура для радіотерапії,механотерапії, електротерапії та 
фізичної терапії: (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

Набір для проведення 
терапевтичного оцінювання 
включає:

Гоніометр для вимірювання 
амплітуди рухів суглобів 
пальців;

Гоніометр для вимірювання 
амплітуди рухів суглобів 
верхніх і нижніх кінцівок;

Рефлекторний молоточок для 



дослідження сухожильних 
рефлексів, для визначення 
поверхневої і глибокої 
больової чутливості, для 
дослідження тактильної 
чутливості;

Динамометр для визначення 
сили стиснення кисті людини

Ортез рука-плече 5-шт 41160

Дк 021:2015-
33155000-1

Застосовується для фіксації та 
підтримки руки і плечового 
суглоба. Жорстко фіксує 
ключицю, плече і передпліччя 
до корпусу. Використовується
при пошкодженні руки і 
плечового суглоба, а також в 
період реабілітації і 
відновлення після травм і 
операцій. М'яка накладка 
зменшує тиск на плече, а 
ремінець із застібкою гарантує
стабілізацію руки.
Матеріал бандажа - поліестер. 
Добре пропускає повітря, 
дозволяє шкірі дихати. Рівень 
натягу можна регулювати за 
допомогою ремінця. 
Профілактика і лікування 
артриту, артрозу, плече-
лопаткового періартриту. 
Сприяє швидкому 
відновленню після травм, 
операцій і зменшення болю в 
руці. Легко надівається, 
надійно фіксується і щільно 
прилягає до руки.

Ортез гомілково-ступневий- 6-шт 30999

Дк 021:2015-
33155000-1

Застосовується для 
реабілітації після операцій, 
при постійній нестабільності 
суглоба з метою підтримки 
необхідної для комфортного 
переміщення рухливості, при 
великих розривах зв’язок, при 
хронічних захворюваннях 
опорно-рухового апарату, 
артритах, артрозах тощо, для 
профілактики захворювань, 
пов’язаних з пошкодженням 
гомілковостопного суглоба.
Ребра жорсткості: 2 знімні 
пластикові шини

Ортез гомілково-ступневий 
жорсткий

2-шт 58873

Дк 021:2015-
33155000-1

Застосовується для 
реабілітації після операцій, у 
разі вивихів та крововиливів у
м’язах, при травмах, для 
профілактики розвитку 
захворювань суглобів, 
зокрема, артрозу, при 



наявності захворювань 
хрящів, у разі хронічної 
нестабільності суглоба

 Бандажі 10-шт 31724

Дк 021:2015-
33155000-1

Застосовується для 
реабілітації після операцій, 
при постійній нестабільності 
суглоба з метою підтримки 
необхідної для комфортного 
переміщення рухливості, при 
вивихах або розривах зв’язок, 
артритах, артрозах тощо, для 
профілактики захворювань, 
пов’язаних з пошкодженнями 
суглоба.

Унітаз-адаптаційний 2-шт 31056

Дк 021:2015-
33155000-1

Призначений для догляду за 
пацієнтами з порушенням 
функцій опорно-рухового 
апарату, в період реабілітації, 
після травм і операцій, а 
також для літніх і ослаблених 
людей.

Наявність відкидних поручнів
для спрощення 
пересаджування. 

Рама стільця-туалету 
виготовлена зі сталі. 

Висота стільця-туалету 
регулюється в діапазоні 42-57 
см. 

Максимальне навантаження 
не менше 130 кг.

Сидіння та санітарне 
обладнання – з’ємні, 
виготовлені з гіпоалергенної 
пластмаси.

Туалет-сидіння 2-шт 31058

Дк 021:2015-
33155000-1

Насадка для стаціонарних 
унітазів анатомічної форми.

Збільшує висоту унітазу на 12 
см.

Виконана з гігієнічного 
пластику, швидко 
нагрівається до температури 
тіла і легко дезінфікується.

Призначення: допомога при 
вставанні і сіданні на унітаз 
після травм і операції в 
області тазостегнового 
суглоба, при слабкості ніг в 



літньому віці.

Легко фіксується до бортів 
унітазу за допомогою 
регульованого затиску. 
Наявність зйомних поручнів.

Максимальне навантаження 
не менше 130 кг.

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

1-шт 61543

Дк 021:2015-
33155000-1

Пристрій призначений для 
реабілітації пацієнтів з 
порушеннями в роботі 
опорно-рухового апарату, з 
частковим паралічем нижніх 
кінцівок і тулуба, які не здатні
самостійно стояти або ходити.

Пристрій повинен бути 
обладнаний стегновою 
обоймою з подушками. 

Пристрій повинен бути 
обладнаний грудною 
обоймою з подушками. 

Пристрій повинен бути 
обладнаний статичним 
модулем, який включає 
платформу для ніг з 
стабілізаторами стоп, 
стабілізаторами колін. 

Пристрій повинен бути 
обладнаний динамічним 
модулем, який включає 
сепаратор нижніх кінцівок. 

Пристрій повинен бути 
обладнаний столиком з 
можливістю регулювання по 
висоті. 

Пристрій повинен бути 
обладнаний підлокітниками з 
рукоятками. 

Відстань між коліноупорами 
повинна регулюватися в 
діапазоні не менше ніж 25-35 
см. 

Висота коліноупорів повинна 
регулюватися в діапазоні не 
менше ніж 40-75 см. 

Висота стегнової обойми 
повинна регулюватися в 
діапазоні не менше ніж 95-125



см. 

Висота грудної обойми 
повинна регулюватися в 
діапазоні не менше ніж 110-
155 см. 

Ширина стегнової обойми не 
менше 40 см. 

Ширина грудної обойми не 
менше 40 см. 

Максимальна вага 
користувача не менше 120 кг.

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 засобів для 
позиціонування призначений 
для проведення 
реабілітаційних вправ, 
масажів та 
фізіотерапевтичних процедур.
Виготовлені з поліуретанової 
піни та обшиті екошкірою.

Набір включає:

Валик  30х10 см, 

Валик 60х20 см, 

Напіввалик 60х15х10 см,  

Напіввалик 40х25х5 см, 

Куб  40х40х40 см 

Клин  60х60х12 см

Код за ДК 021:2015-33150000-6 –Апаратура для радіотерапії,механотерапії, електротерапії та
фізичної  терапії:(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);шляхом застосування процедури-відкриті торги,орієнтовний термін проведення
процедури закупівлі-березень  2021 року, очікувана вартість закупівлі – очікувана вартість
предмета  закупівлі-167500 (сто  шістдесят  сім  тисяч  п’ятсот  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  складає:9 найменувань, 33 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».


