
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 – 33140000-3  медичні матеріали 

:Лот 1  Медичні матеріали нехімічні та гематологічні  одноразового застосування(ДК 

021:2015 33141000-0)( Бинт гіпсовий 20 см*2,7м,Код за ДК 021:2015-33141113-4,33056; Бинт 

марлевий медичний н/с 7м х 14см,Код за ДК 021:2015-33141113-4,48125; Бинт еластичний 

нестерильний стрічковий 10см х3м ДК 021:2015-33141113-4,61223; Вата н/с 100г зiг-заг,Код 

за ДК 021:2015-33141115-9,58234; Пластир котушковий  Ю-фікс нетканна основа 2.5 х 

500,Код за ДК 021:2015-33141112-8,44990; Пластир медичний на шовковій основі 

котушковий,розмір 2,5см* 500см,ДК 021:2015 33141110-4,32207;Пластир 

есласт.фікс.нетканна основа 10х5см,ДК 021:2015: 33141112-8,44990; Марлевий відріз 10 

метрів,Код за ДК 021:2015-33141114-2,34655; Інфузійна канюля Венопорт 16G 1,7*45мм,Код 

за ДК 021:2015-33141220-8,40601;Інфузійна канюля Венопорт  18G 1,3*32мм,Код за ДК 

021:2015-33141220-8,40601; Інфузійна канюля Венопорт  20G 1,1*32 мм,Код за ДК 021:2015-

33141220-8,40601; Інфузійна канюля Венопорт  22G 0,9*25 мм,Код за ДК 021:2015-33141220-

8,40601;Система ПР (без фталатів),Код за ДК 021:2015-33141000-0,17701; Система 

ін’єкційна СТР 200,0 Код за ДК 021:2015-33141000-0,47017; Система ПК Код за ДК 021:2015-

33141000-0,36257;Подовжувачі інфузійні  150 см  BALTON Код за ДК 021:2015-33141000-

0,63056; Порти для тривалих внутрішньовенних інфузій(інфузійні імплантовані порт – 

системи),Код за ДК 021:2015-33141000-0,40601; Безпечна голка ю- порт 20G,Код за ДК 

021:2015-33141320-9,40601; Пов’язка медична для ран стерильна (9смх5см)ДК 021:2015-

33141113-4,34614);Лот 2 -Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового 

застосування (ДК 021:2015 33141000-0) (Халат хірургічний стерильний  на зав’язках  ХLКод 

за ДК 021:2015-33141000-0,35901; Халат хірургічний стерильний  на зав’язках  ХХL Код за ДК 

021:2015-33141000-0,35091; ; Халат хірургічний стерильний не промокаючий ХL Код за ДК 

021:2015-33141000-0,35091 Халат хірургічний стерильний не промокаючий ХХL Код за ДК 

021:2015-33141000-0,35091; Халат нестерильний одноразовий,Код за ДК 021:2015-33141000-

0,35492;Халат нестерильний дя відвідувачів,Код за ДК 021:2015-33141000-0,35492;                                            

Покриття операційне артроскопічне № 1 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783; Покриття 

операційне ортопедичне стегновеКод за ДК 021:2015-33141620-2,47783; Покриття 

операційне для ЛОР-хірургії №6 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783; Покриття операційне 

для ЛОР-хірургії №3 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Покриття операційне для ЛОР-

хірургії № 4 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Комплект проктологічний  №2 Код за ДК 

021:2015-33141620-2,47783; Комплект протиепідемічний,Код за ДК 021:2015-33141620-

2,61938;Покриття операційне офтальмологічне Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783; 

Покриття операційне № 13,Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Комплект покриттів 

операційних  для кесаревого розтину № 13,Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Покриття 

для лапаратомій  ТУР   ( урологічне),Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Комплект 

покриттів операційних для лапаратомії,Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Одноразові 

простирадла в рулонах №06х500 метрів 20г/м2, медичні,Код за ДК 021:2015-33141620-

2,47783): 

Procurement subject:code according to DK 021: 2015 - 33140000-3 medical materials:Lot 1 -

chemical and hematological disposable medical supplies(DK 021: 2015 33141000-0)Bandage 

plaster 20 сm*2,7mКод за ДК 021:2015-33141113-4,33056;Gauze roll, non-sterile 7m х 14сm,ДК 

021:2015-33141113-4,48125;Bandage elastic non-sterile tape 10cm х3m ,ДК 021:2015-33141113-



4,61223;Medical cotton wool ,ДК 021:2015-33141115-9,58234 ;Medical coil classic tissue 

plaster. 2.5 * 500,ДК 021:2015-33141112-8,44990;Medical plaster on a silk basis is coil, the size is 

5 cm * 500 cmДК 021:2015 33141112-8,32207;Medical plaster for fixing, non-woven 10х5сm,ДК 

021:2015: 33141112-8, 4490;Gauze 10 m,Код за ДК 021:2015-33141114-2,34655;Infusion 

cannula Venoprt 16G 1,7*45mm,ДК 021:2015-33141220-8,40601;Infusion cannula Venoprt 18G  

1,3*32mm, ДК 021:2015-33141220-8,40601;Infusion cannula Venoprt 20G  1,3*32mm, ДК 

021:2015-33141220-8,40601;Infusion cannula Venoprt 22G  0,9*25 mm,ДК 021:2015-33141220-

8,40601;Device for infusion of infusion solutions PR,ДК 021:2015-33141000-0,17701;Device for 

2infusion of infusion solutions STR 200.0,ДК 021:2015-33141000-0,47017;Device for infusion of 

infusion solutions PK,ДК 021:2015-33141000-0,36257;xtension cords 150 cm BALTON,ДК 

021:2015-33141000-0,63056;Safe needle U-port 20G, ДК 021:2015-33141320-9,40601;Sterile 

medical dressing for the wound,ДК 021:2015-33141113-4,34614;Port for long-term intravenous 

infusions ,ДК 021:2015-33141000-0,40601; Fabric-based patch - roll, 2 cm * 500 cm.,ДК 021:2015-

33141112-8,44990; Fabric-based patch - roll, 5 cm * 500 cm.,ДК 021:2015-33141112-8,44990   )Lot 

2 -chemical and hematological disposable medical supplies(DK 021: 2015 33141000-0) (Surgical 

gown sterile with ties size XL,ДК 021:2015-33141000-0, 35091; Surgical gown sterile with ties size 

XXL,ДК 021:2015-33141000-0,35091;Surgical gown sterile waterproof size XL,ДК 021:2015-

33141000-0 ,35091;Surgical gown sterile waterproof size XXL,ДК 021:2015-33141000-

0,35091;Gown non-sterile single-use,ДК 021:2015-33141000-0,35492;Gown non-sterile for 

visitors,ДК 021:2015-33141000-0,35492;Arthroscopic surgical coating №1,ДК 021:2015-

33141620-2,47783;Orthopedic thighs surgical coating ,ДК 021:2015-33141620-2,47783;  

ENT surgical coating №6,ДК 021:2015-33141620-2,47783;ENT surgical coating №3,ДК 021:2015-

33141620-2,47783;ENT surgical coating №4,ДК 021:2015-33141620-2,47783;Proctological kit 

№2,ДК 021:2015-33141620-2,47783;Anti-epidemic kit,ДК 021:2015-33141620 

2,61938;Ophthalmic surgical coating,ДК 021:2015-33141620-2,47783;Surgical coating №13, ДК 

021:2015-33141620-2 ,47783;Surgical Caesarean section coating kit №13,ДК 021:2015-

33141620-2,47783;Laparotomy coating  TUR (urological),ДК 021:2015-33141620-

2,47783;Laparotomy surgical coating,ДК 021:2015-33141620-2,47783;A drape in roll single-use 

60х500 m 20g/m2, medical ,ДК 021:2015-33141620-2,47783)за номером оголошення UA-2022-

02-11-005407-b  шляхом застосування процедури закупівлі –відкриті торги з публікацією 

англійською мовою:  

Керуючись  Єдиним закупівельним словником, розглянувши та вивчивши   пропозиції 

завідувачів відділень, керівників служб на основі наказу МОЗ № 782 від 11.07.2017, 

врахувавши необхідність максимального задоволення  потреби  дотримуючись галузевих 

стандартів охорони здоров’я,   протоколів надання медичної допомоги та нормативних наказів 

,першочерговість в потребі та лікувальному процесі, залишків на складі та по структурним 

підрозділам Фарм.комісія визначила потребу в закупівлі  на 2022 рік   наступний перелік 

відповідно до Протоколу № 16 від 29.12.2021 року та враховуючи Пояснення,щодо внесення 

змін в технічні вимоги для проведення закупівель від 19.01.2022 року та Пояснення,щодо 

внесення змін в технічні вимоги для проведення закупівель від 19.01.2022 року та враховуючи, 

що за вказаними лотами оголошеної процедури закупівлі UA-2022-02-11-005407-b,попередньо 

не відбулися торги відповідно до оголошення процедури закупівлі за № UA-2022-01-05-

000887-b :  

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ) 

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

Кількісні та медико-технічні вимоги*  

 

код за ДК 021:2015 – 33140000-3  медичні матеріали : 

 Лот 1  Медичні матеріали нехімічні та гематологічні  одноразового застосування 

(ДК 021:2015 33141000-0)( Бинт гіпсовий 20 см*2,7м,Код за ДК 021:2015-33141113-4,33056; 



Бинт марлевий медичний н/с 7м х 14см,Код за ДК 021:2015-33141113-4,48125; Бинт 

еластичний нестерильний стрічковий 10см х3м ДК 021:2015-33141113-4,61223; Вата н/с 100г 

зiг-заг,Код за ДК 021:2015-33141115-9,58234; Пластир котушковий  Ю-фікс нетканна основа 

2.5 х 500,Код за ДК 021:2015-33141112-8,44990; Пластир медичний на шовковій основі 

котушковий,розмір 2,5см* 500см,ДК 021:2015 33141110-4,32207;Пластир 

есласт.фікс.нетканна основа 10х5см,ДК 021:2015: 33141112-8,44990; Марлевий відріз 10 

метрів,Код за ДК 021:2015-33141114-2,34655; Інфузійна канюля Венопорт 16G 1,7*45мм,Код 

за ДК 021:2015-33141220-8,40601;Інфузійна канюля Венопорт  18G 1,3*32мм,Код за ДК 

021:2015-33141220-8,40601; Інфузійна канюля Венопорт  20G 1,1*32 мм,Код за ДК 021:2015-

33141220-8,40601; Інфузійна канюля Венопорт  22G 0,9*25 мм,Код за ДК 021:2015-33141220-

8,40601;Система ПР (без фталатів),Код за ДК 021:2015-33141000-0,17701; Система 

ін’єкційна СТР 200,0 Код за ДК 021:2015-33141000-0,47017; Система ПК Код за ДК 021:2015-

33141000-0,36257;Подовжувачі інфузійні  150 см  BALTON Код за ДК 021:2015-33141000-

0,63056; Порти для тривалих внутрішньовенних інфузій(інфузійні імплантовані порт – 

системи),Код за ДК 021:2015-33141000-0,40601; Безпечна голка ю- порт 20G,Код за ДК 

021:2015-33141320-9,40601; Пов’язка медична для ран стерильна (9смх5см)ДК 021:2015-

33141113-4,34614; Пластир на тканинній основі –рулон,2 см*500 см, ДК 021:2015-33141112-

8,44990; Пластир на тканинній основі –рулон,5 см*500 см, ДК 021:2015-33141112-8,44990) 

 

Назва виробу 

Од. 

виміру 

Код НК 

024:2019 кількість 

Бинт гіпсовий 20 см*2,7м 

Bandage plaster 20 сm*2,7m 

Код за ДК 021:2015-33141113-4 шт. 

 

33056 

7010 

Бинт марлевий медичний н/с 7м х 14см 

Gauze roll, non-sterile 7m х 14сm 

ДК 021:2015-33141113-4 шт. 

 

48125 

26149 

Бинт еластичний нестерильний стрічковий 10см 

х3м 

Bandage elastic non-sterile tape 10cm х3m  

ДК 021:2015-33141113-4 шт 

 

 

61223 

50 

Вата н/с 100г 

Medical cotton wool 100g  

ДК 021:2015-33141115-9 шт. 

 

58234 

17031 

Пластир котушковий  нетканна основа 2.5 х 500 

Medical coil classic tissue plaster. 2.5 * 500 

Код за ДК 021:2015-33141112-8 шт. 

44990 

9565 

Пластир медичний на шовковій основі 

котушковий,розмір 2,5см* 500см 

Medical plaster on a silk basis is coil, the size is 5 cm * 

500 cm 

ДК 021:2015 33141110-4 шт 

32207 

450 

Пластир есласт.фікс.нетканна основа 10х5см. 

Medical plaster for fixing, non-woven 10х5сm 

ДК 021:2015: 33141112-8 шт 

4490 

12 

Марлевий відріз 10 метрів 

Gauze 10 m 

Код за ДК 021:2015-33141114-2 Метри  

34655 

20170 

Інфузійна канюля Венопорт 16G 1,7*45мм 

Infusion cannula Venoprt 16G 1,7*45mm 

Код за ДК 021:2015-33141220-8 шт 

40601 

50 

Інфузійна канюля Венопорт  18G 1,3*32мм 

Infusion cannula Venoprt 18G  1,3*32mm 

Код за ДК 021:2015-33141220-8 шт. 

40601 

11500 



Інфузійна канюля Венопорт  20G 1,1*32 мм 

Infusion cannula Venoprt 20G  1,3*32mm 

Код за ДК 021:2015-33141220-8 шт. 

40601 

12880 

Інфузійна канюля Венопорт  22G 0,9*25 мм 

Infusion cannula Venoprt 22G  0,9*25 mm 

Код за ДК 021:2015-33141220-8 шт. 

40601 

5600 

Система ПР (без фталатів) 

Device for infusion of infusion solutions PR 

Код за ДК 021:2015-33141000-0 Шт 

17701 

220900 

Система ін’єкційна СТР 200,0  

Device for infusion of infusion solutions STR 200.0 

Код за ДК 021:2015-33141000-0 шт 

47017 

300 

Система ПК 

Device for infusion of infusion solutions PK 

Код за ДК 021:2015-33141000-0 шт 

36257 

1850 

Подовжувачі інфузійних магістралей 150 см  

BALTON Extension cords 150 cm BALTON 

Код за ДК 021:2015-33141000-0 щт 

63056 

1802 

Безпечна голка ю-порт 20G 

Safe needle U-port 20G 

Код за ДК 021:2015-33141320-9 шт 

40601 

300 

Пов’язка медична для ран стерильна (9смх5см)№1 

Sterile medical dressing for the wound 

ДК 021:2015-33141113-4 шт 

 

34614 

40 

Порти для тривалих внутрішньовенних 

інфузій(інфузійні імплантовані порт – системи) 

Port for long-term intravenous infusions  

Код за ДК 021:2015-33141000-0 шт 

40601 

30 

Пластир на тканинній основі –рулон,2 см*500 см. 

Fabric-based patch - roll, 2 cm * 500 cm. 

Код за ДК 021:2015-33141112-8 шт 

44990 

500 

Пластир на тканинній основі –рулон,5 см*500 см. 

Fabric-based patch - roll, 5 cm * 500 cm. 

Код за ДК 021:2015-33141112-8 шт 

44990 

500 

 

   

Лот 2 -Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування (ДК 

021:2015 33141000-0) (Халат хірургічний стерильний  на зав’язках  ХLКод за ДК 021:2015-

33141000-0,35901; Халат хірургічний стерильний  на зав’язках  ХХL Код за ДК 021:2015-

33141000-0,35091; ; Халат хірургічний стерильний не промокаючий ХL Код за ДК 021:2015-

33141000-0,35091 Халат хірургічний стерильний не промокаючий ХХL Код за ДК 021:2015-

33141000-0,35091; Халат нестерильний одноразовий,Код за ДК 021:2015-33141000-0,35492; 

 ;Халат нестерильний дя відвідувачів,Код за ДК 021:2015-33141000-0,35492;                                            

Покриття операційне артроскопічне № 1 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783; Покриття 

операційне ортопедичне стегновеКод за ДК 021:2015-33141620-2,47783; Покриття 

операційне для ЛОР-хірургії №6 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783; Покриття операційне 

для ЛОР-хірургії №3 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Покриття операційне для ЛОР-

хірургії № 4 Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Комплект проктологічний  №2 Код за ДК 

021:2015-33141620-2,47783; Комплект протиепідемічний,Код за ДК 021:2015-33141620-

2,61938;Покриття операційне офтальмологічне Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783; 

Покриття операційне № 13,Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;Комплект покриттів 

операційних  для кесаревого розтину № 13,Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783; 

Покриття для лапаратомій  ТУР   ( урологічне),Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783;,Код за 

ДК 021:2015-33141620-2,47783;Комплект покриттів операційних для лапаратомії,Код за ДК 



021:2015-33141620-2,47783;Одноразові простирадла в рулонах №06х500 метрів 20г/м2, 

медичні,Код за ДК 021:2015-33141620-2,47783): 

 

 Назва виробу  

 

Од. 

вимір

у К-сть 

Код НК 

024:2019 

 

Халат хірургічний 

стерильний  на 

зав’язках  ХL 

Surgical gown sterile 

with ties size XL 

Код за ДК 021:2015-

33141000-0 Шт 4500 35091 

Халат медичний (хірургічний) на 

зав’язках, довжиною 135 см, 

стерильний, виготовлений з СМС – 

трьохшарового матеріалу ( 

дихаючий, водовідштовхувальний), 

щільність 30 г/м2. 

Універсальний предмет одягу, 

виготовлений з натуральних і 

синтетичних матеріалів або їх 

поєднань, що носиться поверх 

костюма хірурга під час 

хірургічних операцій. Залежно від 

передбачуваного застосування 

може бути водостійким або 

непроникним для рідини. Халат для 

операційної палати (ОП) 

застосовують під час хірургічних 

процедур з метою захисту як 

пацієнта, так і персоналу 

операційної від перенесення 

мікроорганізмів, рідин тіла і 

частинок рідини в повітрі. Це 

предмет одягу разового 

застосування. 

Халат хірургічний 

стерильний  на 

зав’язках  ХХL  

Surgical gown sterile 

with ties size XXL 

Код за ДК 021:2015-

33141000-0 Шт 5950 35091 

Халат медичний (хірургічний) на 

зав’язках, довжиною 135 см, 

стерильний, виготовлений з СМС – 

трьохшарового матеріалу ( 

дихаючий, водовідштовхувальний), 

щільність 30 г/м2. 

Універсальний предмет одягу, 

виготовлений з натуральних і 

синтетичних матеріалів або їх 

поєднань, що носиться поверх 

костюма хірурга під час 

хірургічних операцій. Залежно від 

передбачуваного застосування 

може бути водостійким або 

непроникним для рідини. Халат для 

операційної палати (ОП) 

застосовують під час хірургічних 

процедур з метою захисту як 

пацієнта, так і персоналу 

операційної від перенесення 

мікроорганізмів, рідин тіла і 

частинок рідини в повітрі. Це 

предмет одягу разового 

застосування. 



Халат хірургічний 

стерильний не 

промокаючий ХL  

Surgical gown sterile 

waterproof size XL 

Код за ДК 021:2015-

33141000-0 Шт 2000 35091 

Халат медичний (хірургічний) 

комбінований на зав’язках, 

довжиною 135 см, стерильний. 

Халат на зав'язках ззаду в області 

талії та шиї. На фронтальну зону 

халата та на рукава встановлений 

шар з вологостійкого 

ламінованого «спанбонду» 

щільністю мінімум 45г/м2. Шар 

покриває фронтальну зону від 

ворота шиї до низу . Інша частина 

халату зроблена із  «спанбонду» 

щільністю  30 г/м2. 

Рукав халата на манжеті з 100% 

білого поліестеру, що запобігає 

від випадіння частинок волокон 

манжети в «чистій» зоні. 

Конструктив халата має 

враховувати додатковий запас в 

довжині рукава, а також довжину 

манжети рукава 7 см, що 

забезпечує комфортну роботу в 

положенні витягнутих рук без 

ризику зісковзування рукавички.  

Виріб має індивідуальну 

упаковку для стерилізації 

оксидом етилену з кольорович 

хімічним індиктором, який 

підтверджує фактичну 

стерилізацію. Індикатор 

необоротно змінює колір після 

витримки упаковки в циклі 

стерилізації. 

Виріб повністю загорнутий в 

додатковий шар нетканого 

матерілу для створення 

асептичного запобіжного 

бар'єру. Гарантований термін 

стерильності – 5 років. 
 

Халат хірургічний 

стерильний не 

промокаючий ХХL  

Surgical gown sterile 

waterproof size XXL 

Код за ДК 021:2015-

33141000-0 Шт 5500 35091 

Халат медичний (хірургічний) 

комбінований на зав’язках, 

довжиною 135 см, стерильний. 

Халат на зав'язках ззаду в області 

талії та шиї. На фронтальну зону 

халата та на рукава встановлений 

шар з вологостійкого ламінованого 

«спанбонду» щільністю мінімум 

45г/м2. Шар покриває фронтальну 

зону від ворота шиї до низу . Інша 



частина халату зроблена із  

«спанбонду» щільністю  30 г/м2. 

Рукав халата на манжеті з 100% 

білого поліестеру, що запобігає від 

випадіння частинок волокон 

манжети в «чистій» зоні. 

Конструктив халата має 

враховувати додатковий запас в 

довжині рукава, а також довжину 

манжети рукава 7 см, що 

забезпечує комфортну роботу в 

положенні витягнутих рук без 

ризику зісковзування рукавички.  

Виріб має індивідуальну упаковку 

для стерилізації оксидом етилену з 

кольорович хімічним індиктором, 

який підтверджує фактичну 

стерилізацію. Індикатор 

необоротно змінює колір після 

витримки упаковки в циклі 

стерилізації. 

Виріб повністю загорнутий в 

додатковий шар нетканого матерілу 

для створення асептичного 

запобіжного бар'єру. Гарантований 

термін стерильності – 5 років. 

 

Халат нестерильний 

одноразовий 

Gown non-sterile single-

use 

Код за ДК 021:2015-

33141000-0 шт 13600 35492 

Халат хірургічний нестерильний із 

поліпропілена (спанбонд) Манжет 

на рукаві, зав'язка  на талії . 

щільність  20 гр / м.кв 

Халат нестерильний 

для відвідувачів 

Gown non-sterile for 

visitors 

Код за ДК 021:2015-

33141000-0 шт 3150 35492 

Халат  нестерильний для 

відвідувачів ХXL матеріал 

спанбонд  30г/м2 

Покриття операційне 

артроскопічне № 1  

Arthroscopic surgical 

coating №1 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 Шт 100 47783 

Покриття операційне 200х300 см – 

для колінної артроскопії,з 

вбудованим приймальним мішком, 

з гумовою манжетою та відвідною 

трубкою (довжиною 130 см) (при 

відсутності підставки для ноги), 

виготовлено з СМС – 

трьохшарового матеріалу ( 

дихаючий, водовідштовхувальний), 

щільність 35 г/м2 

Стерильне захисне покриття з 

натурального або синтетичного 

матеріалу або з їх поєднання, який 

використовується для ізоляції місця 

хірургічного розрізу або 



операційного поля від забруднення 

(наприклад, мікробами, 

речовинами) в різних клінічних 

умовах (наприклад, в операційній 

або лабораторії катетеризації). 

Воно може також 

використовуватися для захисту 

пацієнта від високої температури 

під час хірургічної операції. Це 

виріб одноразового використання. 

Покриття операційне 

ортопедичне стегнове 

Orthopedic thighs 

surgical coating  

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 Шт 1000 47783 

Покриття операційне 160 х 260 см – 

для ортопедії з U –подібним 

адгезивним 8ппарату8им полем 

20х100 см та поглинаючою зоною, 

виготовлено з СМС – 

трьохшарового матеріалу ( 

дихаючий, водовідштовхувальний), 

щільність 35 г/м2. 

Стерильне захисне покриття з 

натурального або синтетичного 

матеріалу або з їх поєднання, який 

використовується для ізоляції місця 

хірургічного розрізу або 

операційного поля від забруднення 

(наприклад, мікробами, 

речовинами) в різних клінічних 

умовах (наприклад, в операційній 

або лабораторії катетеризації). 

Воно може також 

використовуватися для захисту 

пацієнта від високої температури 

під час хірургічної операції. Це 

виріб одноразового використання. 

Покриття операційне 

для ЛОР-хірургії №6  

ENT surgical coating №6 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 Шт 100 47783 

Покриття операційне 90см х 80см з 

ромбовидним операційним полем 

5см х 5см (спанлейс – 50 г/м2) 

стерильне 

Покриття операційне 

для ЛОР-хірургії № 3  

ENT surgical coating №3 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 Шт 100 47783 

стерильне (покриття операційне 

200х120 см з  адгезивним  отвором 

діаметром 5 см (СМС — 35 г/м2) 

Покриття операційне 

для ЛОР-хірургії № 4  

ENT surgical coating №4 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 Шт 100 47783 

покриття операційне 160х120 см — 

на дугу, з U-подібним  адгезивним 

операційним полем 25х7 см та 

поглинаючою зоною  (СМС — 35 

г/м2) стерильне 

Комплект 

проктологічний  №2  

Proctological kit №2 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 Шт 50 47783 

Склад: халат медичний 

(хірургічний) на зав`язках 

довжиною 132 см (розмір 54-56 см 

(ХL) -5 шт (СМС – 35 г/м2); 

покриття  операційне 200х160 см 

для операційного столу -6 шт 



(СМС- 35 г/м2); покриття 

операційне 340х160 см – на дугу, із 

захисним покриттям для ніг, з 

ректальним адгезивним 

операційним полем 15х12 см та 

поглинаючою зоною , та 

абдомінальним операційним полем 

40х15 см  та поглинаючою зоною – 

1 шт (СМС – 35 г/м2); покриття 

операційне 35х20 см -5 шт 

(спанлейс -50 г/м2); операційна 

антимікробна плівка IOBAN (60х35 

см, розріз 35х35 см) – 1 шт; 

серветка пакувальна  140х80 

(ламінований спанбонд – 45 г/м2) – 

1 шт, стерильний комплект 

Комплект 

протиепідемічний 

Anti-epidemic kit 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 шт 25 61938 

Комплект одягу протиепідемічний 

№1 для роботи зі збудниками 1- 4 

групи патогенності - чума, 

натуральна віспа та ін., стерильний, 

одноразового використання, розмір 

XL, у складі : шолом захисний 

комбінований СММС 

35г/м2+ламінат 45г/м2; маска; 

маска з захисним екраном; сорочка 

з довгим рукавом СММС 35г/м2; 

брюки медичні СММС 35г/м2; 

халат хірургічний не промокальний 

СММС 35г/м2+ламінат 45г/м2; 

нарукавники непромокальні; 

ламінований спанбонд 45г/м2; 

фартух непромокальний, 

ламінований спанбонд 45г/м2; 

бахіли високі непромокальні, 

ламінований спанбонд 45г/м2; 

покриття 70х40см. спанлейс 

50г/м2; рукавички оглядові 

Покриття операційне 

офтальмологічне  

Ophthalmic surgical 

coating 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 Шт 600 47783 

Покриття операційне 

офтальмологічне 12х80 з 

адгезивним операціним отвором 

діаметром 7 см. (операційною 

плівкою) та мішком приймальним 

стерильне ; матеріал СМС – 35 г/м2 

Покриття операційне  

№ 13 

Surgical coating №13 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 шт 1050 47783 

Комплект одягу та покриттів 

операційних хірургічний № 13 

(шапочка-берет медична — 3 шт 

(спанбонд-13 г/м2); маска медична 

тришарова на резинках- 3 шт 

(спанбонд, фільтруючий шар-

мелтблаун); халат медичний 

(хірургічний) на зав`язках 

довжиною 130см (розмір 50-52(L)) 

— 3шт (СМС -35 г/м2); бахіли 

медичні середні — 3 пари 



(спанбонд -30г/м2); покриття 

операційне 200х160 см для 

операційного столу — 1 шт (СМС-

35 г/м2); покриття  операційне 

160х140 см — 2 шт (СМС -35 г/м2); 

покриття операційне 80х70 см — 2 

шт (СМС -35 г/м2)) стерильний 

(компл.) 

Комплект покриттів 

операційних  для 

кесаревого розтину № 

13 Славна 

Surgical Caesarean 

section coating kit №13 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 шт 1050 47783 

Покриття операційне 300 х160 см 

на дугу, з виділеним адгезивним 

операційним полем 30х30 см  та 

мішком для збирання рідини 

80см.х70см.( з двома відвідними 

трубами довжиною 130см.), 

(ламінований спанбонд-45 г / м2)-

1шт.; 

Покриття операційне 200х160 см 

для операційного столу -1 шт (СМС 

-35 г / м2); 

Покриття операційне 140х80 см для 

інструментального столу -1 шт 

(ламінований спанбонд-45 г / м2) - 

1шт. 

Покриття операційне 80х70 см для  

обкладання опреарційного поля 

(спанлейс-50 г / м2)-1шт.; 

Покриття операційне 35смх 20см. 

(спанлейс- 50 г / м2)-4шт.; 

Пелюшка поглинаюча 60х60 см з 

адгезивним краєм -1 шт) 

Стрічка адгезивна 50см.х5см.- 1шт. 

Покриття для 

лапаратомій  ТУР   ( 

урологічне) 

Laparotomy coating  

TUR (urological) 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 шт 30 47783 

Покриття операційне для урології ( 

транс уретральна резекція) №3  

покриття операційне 200 × 80 см, з 

фігурними вирізами (з кріпленням) 

адгезивним абдомінальним 

операційним полем × 2 см, двома 

перінеальними полями: 

ромбовидним 5 см і 

діаметром 5 см, фільтром 

пальцевим чохлом 1 шт СМС 35 

Комплект покриттів 

операційних для 

лапаратомії 

Laparotomy surgical 

coating 

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 шт 2150 47783 

Покриття операційне для 

лапаротомії № 2.  

Покриття операційне 200 × 160 см 

на дугу, з регулюючим адгезивним 

операційним полем 30 ×20см з 

поглинаючими зонами, 

виготовлено з СМС – 

трьохшарового матеріалу ( 

дихаючий, водовідштовхувальний), 

щільність 35 г/м2. 

Одноразові 

простирадла в рулонах Шт. 233 47783 

Одноразові простирадла з 

нетканого спанбонду 

неперфорованого, що  



№06х500 метрів 20г/м2, 

медичні 

A drape in roll single-use 

60х500 m 20g/m2, 

medical  

Код за ДК 021:2015-

33141620-2 

забезпечують необхідний захист 

від різних інфекцій. 

 

*Посилання в документації тендерних  торгів вказаної закупівлі на конкретні торгівельну 

марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 

походження або виробника читати як «або еквівалент».  

 

  
  

 Очікувана вартість закупівлі – 8188222,00 грн. з ПДВ в т ч.за лотом № 1-3999800,00  грн. з 

ПДВ; за лотом № 2-4188422,00 грн. з ПДВ, джерело фінансування закупівлі- власний бюджет 

(кошти від господарської діяльності підприємства)-кошти підприємства,отримані за 

результатом укладених угод з НСЗУ,термін постачання товару - 01.04.2022 до 31.12.2022 

року.Загальна  кількість-за лотами складає: Кількість: 

Кількість:  

Лот 1- 21 найменування,336689 штук; 

Лот 2-19  найменуваннь,41288 штук; 

 Розрахунок очікуваної вартість предмета закупівлі, проведено за результатами 

моніторингу цін на вказані позиції предмету закупівлі на протязі  2021 року в електронній 

системі закупівель, вартості вказаних позицій, за результатами проведених процедур на 

протязі 2021 року КНП «Мукачівська ЦРЛ»  за аналогічними закупівлями (у відповідності до 

цін, вказаних у договорах про закупівлю), 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». Згідно статті 10 

частини 3 оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель у 

строки,встановлені у частині першій цієї статті,обов’язково додатково оприлюднюються в 

електронній системі закупівель англійською мовою,якщо очікувана вартість закупівлі 

перевищує суму,еквівалентну:для товарів і послуг-133 тисячам євро; для робіт -5150 тисячам 

євро. Курс євро визначається згідно з офіційним курсом Національного банку України,станом 

на дату  оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення 

конкурентної процедури закупівлі.Закупівлю оголошено  з дотриманням вимог чинного 

законодавства та відповідно до річного плану закупівель КНП «Мукачівська ЦРЛ» . 

 

 

 

 

 

 


