
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  021:2015-33160000-9-Устаткування  для
операційних блоків:(31267 Щипці для біопсії, овальні, з голкою, з отворами, (канал-2 mm, L-
1150 mm) одноразові,код за ДК 021:2015- 33168000-5;31267 Щипці  для  біопсії,  овальні,  з
голкою, з отворами, (канал-2.8 mm, L-1550 mm) одноразові,код за ДК 021:2015- 33168000-
5;31267 Щипці для біопсії, овальні, з голкою, з отворами, (канал-2.8 mm, L-2300 mm)
одноразові,код за ДК 021:2015- 33168000-5;45633 Петля  ендоскопічна  діатермічна,
канал 2.8 mm, L-2300 mm ,код за ДК 021:2015- 33168000-5;45633Зонд біполярний, канал 2.8
mm, L-3500, з каналом для промивання код за ДК 021:2015- 33168000-5;35524 Щипці
захоплюючі,  тип-тринога  (канал-2.8  mm,  L-2300  mm)  ,код  за  ДК  021:2015-  33168000-
5;35524Щипці захоплюючі, тип-кошик,код за ДК 021:2015- 33168000-5;36126Зажим EZ-Clip
стандартний, 90° ,код за ДК 021:2015- 33168000-5;36126 Зажим EZ-Clip довгий, 90°,код
за  ДК 021:2015-  33168000-5;36126Зажим  EZ-Clip  стандартний,  135°,код  за  ДК  021:2015-
33168000-5)  за  номером  оголошення UA-2021-04-08-002513-a: відповідно  до  Протоколу
фарм.комітету № 7/2021,затвердженого директором КНП «Мукачівська ЦРЛ» Є.В.Мешко від
11.03.2021  року   про  закупівлю  медичного  інструментарію  для   відділень  хірургічного
профілю,  операційних  кабінетів  діагностичного  центру,  з  метою  забезпечення  надання
медичної допомоги відповідно до стандартів та надано перелік відповідного обладнання

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Кількісні та медико-технічні вимоги*

Загальні умови:
Весь інструментарій та обладнання повинні відповідати найкращим світовим стандартам
якості та мати маркування відповідності СЕ.
Інструменти повинні бути виготовлені з високоякісної сталі.
Наявність у виробника міжнародного сертифікату ISO 13485:2012. 
Твердосплавні вставки на браншах інструментів повинні бути безшовно привареними для 
більш міцного кріплення та запобігання корозії в місцях стику.
Інструменти зі сталі повинні пройти процес пасивації – всі поверхні повинні бути покриті 
шаром оксида хрому.
Реєстраційні номери на інструментах повинні бути нанесені лазером для запобігання 
витиранню.
Гарантія від виробника – не менше 2-х років.
Гарантія виробника від дефектів виготовлення та дефектів матеріалу, що не є 
результатами зносу або недбалого чи неправильного використання – весь термін 
експлуатації.

Код  за  ДК 021:2015-33160000-9-Устаткування  для  операційних  блоків:(31267  Щипці  для
біопсії,  овальні,  з  голкою,  з  отворами,  (канал-2  mm,  L-1150  mm)  одноразові,код  за  ДК
021:2015- 33168000-5;31267 Щипці для біопсії, овальні, з голкою, з отворами, (канал-
2.8 mm, L-1550 mm) одноразові,код за ДК 021:2015- 33168000-5;31267 Щипці  для
біопсії,  овальні,  з  голкою,  з  отворами,  (канал-2.8  mm,  L-2300 mm) одноразові,код  за  ДК
021:2015- 33168000-5;45633 Петля ендоскопічна діатермічна, канал 2.8 mm, L-2300 mm



,код за ДК 021:2015- 33168000-5;45633Зонд біполярний, канал 2.8 mm, L-3500, з каналом для
промивання код за ДК 021:2015- 33168000-5;35524 Щипці  захоплюючі,  тип-тринога
(канал-2.8 mm, L-2300 mm) ,код за ДК 021:2015- 33168000-5;35524 Щипці  захоплюючі,
тип-кошик,код за ДК 021:2015- 33168000-5;36126Зажим EZ-Clip стандартний, 90° ,код за ДК
021:2015- 33168000-5;36126 Зажим EZ-Clip довгий, 90°,код за ДК 021:2015- 33168000-
5;36126Зажим EZ-Clip стандартний, 135°,код за ДК 021:2015- 33168000-5):

Код нк
024:2019

назва кількість
Медико технічні 
характеристики

31267

Щипці для біопсії, овальні, з
голкою, з отворами, (канал-
2 mm, L-1150 mm) 
одноразові
код за ДК 021:2015- 
33168000-5

1 уп.

Щипці для проведення 
біопсії, одноразові, з 
овальними браншами, з 
отворами, діаметр каналу 
ендоскопа не більше 2,0 
мм, загальна довжина  не 
більше 1150 мм. Наявність 
не менше 20 штук в 
упаковці

31267

Щипці для біопсії, овальні, з
голкою, з отворами, (канал-
2.8 mm, L-1550 mm) 
одноразові
код за ДК 021:2015- 
33168000-5

1 уп.

Щипці для проведення 
біопсії, одноразові, з 
браншами типу "Алігатор",
з отворами, діаметр каналу
ендоскопа не менше 2,8 
мм, загальна довжина  не 
менше 1550 мм. Наявність 
не менше 20 штук в 
упаковці

31267

Щипці для біопсії, овальні, з
голкою, з отворами, (канал-
2.8 mm, L-2300 mm) 
одноразові
код за ДК 021:2015- 
33168000-5

1 уп.

Щипці для проведення 
біопсії, одноразові, з 
браншами типу "Алігатор",
з отворами, діаметр каналу
ендоскопа не менше 2,8 
мм, загальна довжина  не 
менше 2300 мм. Наявність 
не менше 20 штук в 
упаковці

45633

Петля ендоскопічна 
діатермічна, канал 2.8 mm, 
L-2300 mm 
код за ДК 021:2015- 
33168000-5

1 уп.

Одноразова ендоскопічна 
петля діатермічна, 
гексогональна, діаметр 
каналу не менше 2,8мм, 
діаметр розкриття не 
більше 10 мм, довжина 
2300 мм. Наявність 10 
штук в упаковці

45633

Зонд біполярний, канал 
2.8 mm, L-3500, з каналом 
для промивання 
код за ДК 021:2015- 
33168000-5

1

Одноразовий 
гемостатичний зонд, 
біполярний, діаметр каналу
не менше 2,8мм, довжина 
3500 мм, тип конектора-
штекер

35524

Щипці захоплюючі, тип-
тринога (канал-2.8 mm, L-
2300 mm) 
код за ДК 021:2015- 
33168000-5

1

Одноразові захоплюючі 
щипці, тип тринога, 
діаметр каналу не менше 
2,8мм, довжина 2300 мм, 
наявність в 1 уп 5 шт.



35524

Щипці захоплюючі, тип-
кошик
код за ДК 021:2015- 
33168000-5

1

Одноразова корзинка, 4 
проволочна, діаметр 
каналу не менше 2,8мм, 
довжина не менше 1900 
мм, діаметр корзини  не 
менше 22 мм, з функцією 
обертання

36126

Зажим EZ-Clip стандартний, 
90° 
код за ДК 021:2015- 
33168000-5

1 уп.

Кліпси для кліпуючих 
пристроїв. Кут загину 
браншів - 90°, довжина 
браншів - не більше 8 мм. 
Кліпси стерильні, 
розміщені в індивідуально 
запакованих картриджах. 
Наявність кольорового 
позначення картриджів для
легкого розпізнавання типу
кліпс. Сумісність з кліп-
аплікатором Olympus. 
Наявність 40 штук в 
упаковці.

36126
Зажим EZ-Clip довгий, 90°
код за ДК 021:2015- 
33168000-5

1 уп.

Кліпси для кліпуючих 
пристроїв. Кут загину 
браншів - 90°, довжина 
браншів - не менше 9 мм. 
Кліпси стерильні, 
розміщені в індивідуально 
запакованих картриджах. 
Наявність кольорового 
позначення картриджів для
легкого розпізнавання типу
кліпс. Сумісність з кліп-
аплікатором Olympus. 
Наявність 40 штук в 
упаковці.

36126

Зажим EZ-Clip 
стандартний, 135°
код за ДК 021:2015- 
33168000-5

1 уп.

Кліпси для кліпуючих 
пристроїв. Кут загину 
браншів - 135°, довжина 
браншів - не більше 8 
мм. Кліпси стерильні, 
розміщені в 
індивідуально 
запакованих 
картриджах. Наявність 
кольорового позначення 
картриджів для легкого 
розпізнавання типу 
кліпс. Сумісність з кліп-
аплікатором Olympus. 
Наявність 40 штук в 
упаковці.

Код  за  ДК 021:2015-33160000-9-Устаткування  для  операційних  блоків  (31267  Щипці  для
біопсії,  овальні,  з  голкою,  з  отворами,  (канал-2  mm,  L-1150  mm)  одноразові,код  за  ДК
021:2015- 33168000-5;31267 Щипці для біопсії, овальні, з голкою, з отворами, (канал-
2.8 mm,  L-1550 mm) одноразові,код  за  ДК 021:2015- 33168000-5;31267Щипці  для біопсії,
овальні, з голкою, з отворами, (канал-2.8 mm, L-2300 mm) одноразові,код за ДК 021:2015-
33168000-5;45633 Петля ендоскопічна діатермічна, канал 2.8 mm, L-2300 mm ,код за ДК



021:2015- 33168000-5;45633 Зонд  біполярний,  канал  2.8  mm,  L-3500,  з  каналом  для
промивання,код за ДК 021:2015- 33168000-5;35524 Щипці  захоплюючі,  тип-тринога
(канал-2.8 mm, L-2300 mm) ,код за ДК 021:2015- 33168000-5;35524 Щипці захоплюючі, тип-
кошик,код  за  ДК 021:2015-  33168000-5;36126Зажим EZ-Clip  стандартний,  90°  ,код  за  ДК
021:2015- 33168000-5;36126 Зажим EZ-Clip довгий, 90°,код заДК 021:2015- 33168000-
5;36126 Зажим  EZ-Clip  стандартний,  135°,код  за  ДК  021:2015-  33168000-5);шляхом
застосування процедури-відкриті торги,орієнтовний термін проведення процедури закупівлі-
квітень   2021 року,  очікувана  вартість  закупівлі  –  очікувана  вартість  предмета  закупівлі-
202000,00 (двісті дві тисячі грн.00 коп.) з ПДВ;видатки за вказаною закупівлею КЕКВ 2220 в
сумі  168428,45 грн.та  КЕКВ 3210-33571,55 грн.,джерело  фінансування  закупівлі-  власний
бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)-кошти підприємства,отримані за
результатом укладених угод з  НСЗУ,термін постачання товару -  05.05.2021 до 30.06.2021
року.Загальна  кількість- 10 найменуваннь, 10 од.;

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».


