
Найменування замовника:    

Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська центральна районна лікарня» 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831 

Місцезнаходження замовника:  

вул. Пирогова Миколи 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600 

Категорія замовника: 

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41   Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.  № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) 

 

Закупівля товару за предметом: Бульбашковий іригатор НК 024:2019 44677;  Сечовидні 

стенти НК 024:2019 35645;  Провідник НК 024:2019 35703; Трубки для трансурет-

ральноїрезектоскопії іригаційні НК 024:2019 35404; Конусний екстрактор каміння нітиловий  

НК 024:2019  44689 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної 

терапії  ДК 021:2015: 33150000-6 ,шляхом застосування процедури закупівлі - відкриті торги 

з особливостями (відповідно до  Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року), за номером 

оголошення UA-2022-11-25-014346-a. 

Керуючись вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), наказом «Про 

призначення Уповноважених осіб на проведення закупівель товарів, робіт і послуг КНП 

«Мукачівська ЦРЛ» від 03.05.2022 року № 74, Положенням про уповноважену особу, 

необхідно забезпечити організацію та проведення процедури закупівлі  Закупівля товару за 

предметом: Бульбашковий іригатор НК 024:2019 44677;  Сечовидні стенти НК 024:2019 35645;  

Провідник НК 024:2019 35703; Трубки для трансурет-ральноїрезектоскопії іригаційні НК 

024:2019 35404; Конусний екстрактор каміння нітиловий  НК 024:2019  44689 Апаратура для 

радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії  ДК 021:2015: 33150000-6 для 

забезпечення надання медичної допомоги  пацієнтам  КНП «Мукачівська ЦРЛ», згідно з 

вимогами закону «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VII (далі – Закон) зі змінами, 

який встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних 

громад на 2022 рік. Необхідність проведення  процедури закупівлі підтверджується 

протоколом Фармкомітету, для гарантованого забезпечення надання спеціалізованої та 

екстренної медичної допомоги відповідно до потреб пацієнтів КНП «Мукачівська ЦРЛ». 

Орієнтовний термін проведення процедури закупівлі - листопад 2022 року. 

Термін поставки товару - до 31.12.2022 року. 

Місце поставки: Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Пирогова Миколи, 8-13. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з врахуванням наказу 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  № 275 від 18 

лютого 2020 року «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі» (зі змінами та доповненнями), аналізу ринку відповідного товару по 

предмету закупівлі за аналогічними закупівлями з дотриманням принципів здійснення 

закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, вартості товару за аналогічними 

закупівлями (у відповідності до цін, вказаних в укладених  договорах про закупівлю) 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-25-014346-a


оприлюдненими в електронній системі закупівель станом на 25.11.2022 року 

(https://prozorro.gov.ua).  

Очікувана вартість процедури закупівлі – 65000,00 ( шістдесят п’ять  тисяч  грн. 00 коп.) з 

ПДВ. Джерело фінансування закупівлі - кошти за рахунок укладених угод з НСЗУ 

Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні  

характеристики предмета закупівлі 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ) 

Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні  
характеристики предмета закупівлі 

 Бульбашковий іригатор НК 024:2019 44677;  Сечовидні стенти НК 024:2019 35645;  Провідник 
НК 024:2019 35703; Трубки для трансурет-ральноїрезектоскопії іригаційні НК 024:2019 35404; 

Конусний екстрактор каміння нітиловий  НК 024:2019  44689 Апаратура для радіотерапії, 
механотерапії, електротерапії та фізичної терапії   

ДК 021:2015: 33150000-6  
 

 
Назва 

Технічні характеристики 
Одиниця 

вимірювання 
кількість 

Pathfinder-бульбашковий 
іригатор 

PathfinderPlus™-це унікальний 
аксесуар для урологічних або інших 
ендоскопічних процедур,що дозволяє 
хірургу безпосередньо контролювати 
безперервне або болюсне зрошення. 
Пухирцевий Іригатор PathfsnderPlus™ 
-це пристрій,який дає лікарю 
можливість контролювати потік 
зрошення.В результаті підвищується 
точність та покращується візуалізація 
під час ендоскопічних процедур. 
Переваги використання: 
Поліпшення візуалізація. 
Помпа стискується в різних 
положеннях рук і легко і непомітно 
вміщується в одній руці . 
Безперервний потік та пульсуюча дія з 
мінімальною кількістю трубок. 
Точна доставка болюсного зрошення. 
Додатковий контроль-лікар чи 
асистент. 
Приціл легко переміщається із 
прикріпленною лампою. 
Приєднується до будь-якого 
інструменту. 
Менш обтяжливий,ніж введення 
шприца. 

 2 

Сечовидні стенти Стент Мочечника Оптимальної Жорсткості 
Сечоточниковий DOUBLE J стент виконаний 
із спеціального біосумісного 
поліулітану,закручений на кінцях на два 
витки Piktail і має отвори по всій 
довжині.Кінчик відкритий з обох боків.Є 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



мітки довжини вздовж трубки. Виріб має 
оптимальну жорсткість:не надто м’який,але 
не жорсткий. Матеріал контрастний. 
Урологічний стент завжди йде в комплекті 
із пластиковим штовхачем. Вони запаковані 
у стерильний пакет. Напрямна струна йде 
окремо. Виробник рокомендує 
встановлювати сечоводовийстент терміном 
не більше одного місяця. 
Стент сечоводу 
Використання     до  1 місяця 
Матеріал             Біосумісний 
Довжина             26 см 
Діаметр               6fr 
Тип кінчика        Pigtail відкритий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 Довжина             26 см 
Діаметр               5fr 
Тип кінчика        Pigtail відкритий 

шт 10 

 Довжина             24 см 
Діаметр               6fr 
Тип кінчика       Pigtail відкритий 

шт 5 

 Довжина             24 см 
Діаметр               5fr 
Тип кінчика        Pigtail відкритий 

шт 5 

Провідник Нітиноловий провідник SLIDE GUIDE WIRE 
з прямим кінчиком 
-стійке до вигину ядро, яке допускає 
максимальний згин без зламу; 
-полімерна оболонка зі змащувальним 
гідрофільним покриттям; 
-5 см кінчика м’якші, ніж решта довжини 
провідника; 
-при невеликому нагріванні має властивість 
повертатися до первісної форми, 
Використання             Одноразовий 
Матеріал                       Нітінол 

  

 Довжина                       150 см 
                                       0,025in; 
 

шт 2 

 Діаметр                           0,035in шт 2 

 Дод,параметри Гідрофільний   

Провідник тип Зебра Нитиловий провідник «Зебра» STRIPE 
GUIDE WIRE(ZIBRA) 

  

 Провідник рентгеноконтрастний; 
-Гідрофільне покриття сприяє легкому 
проходженню у тканинах; 
-Оснащений гнучким покриттям,що 
дозволяє комфортно обертати провідник; 
-Стійка до перегинів; 
-Рівномірна жорсткість у всій довжині, 
Використання     Одноразовий 
Матеріал               Нітінол 
Довжина                150см 
Дод,параметри Гідрофільний 

шт 3 



Провідник Провідник з медичного сплаву 
GUIDIDEWIRE 
Напрямний провідник з покриттям  з ПТФЕ 
є гладким плоским дротом ,намотаним на 
сердечник з нержавіючої сталі,призначений  
для забезпечення збалансованої 
роботи,Жорсткий проксимальний стрижень  
допомагає забезпечити штовхання та 
контроль,а гнучкий дистальний наконечник 
допомагає забезпечити точне та менш 
травматичне просування.Гладкі закруглені 
кінці дротяного направника  та покриття з 
ПТФЕ  призначені  для полегшення проходу, 
Характеристики : 
-Сердечник із нержавіючої сталі  та 
конструкція зовнішньої обмотки . 
-Покриття РТФЕ забезпечує гладку 
поверхню ,що полегшує проходження через 
сечовивідні шляхи та легку заміну 
інструментів . 
-Довжина:150см. 
-Ширина:0.02 

  

 -Довжина:150см 
-Ширина:0,032» 

шт 2 

Трубки для трансурет-
ральноїрезектоскопії 
іригаційні  

Трубки для трансуретральної резектоскопії 
ірригаційні преміум 
Характеристики: 
-Іригаційні трубки виготовлені з 
нетоксичного медичного ПВХ. Що не 
викликає подразнення. 
-Гострі наконечники та центральний 
конектор виготовлені зі сплаву медичної 
сталі. 
-Конектор для приєднання до резектоскопа 
має регулятор потоку ,який допоможе 
краще контролювати тиск у системі . 
-Трубки стерильні ,упаковані індивідуально 
пакет. 
-Гострі наконечники забезпечать легкий 
доступ до розчинів. 

шт 2 

Конусний екстрактор 
каміння нітиловий  

Конусний Екстрактор Каміння Нітиловий  
Виробник Innovex 
Спеціальний спіральний кошик,який 
виконує роль блокатора і підвищує 
ефективність фрагментації каменю при 
літотрипсії. 
Розгортаючись усередині,створює кошик-
щит,у який і потрапляють уламки.Має 
атравматичний 
кінчик.Розмір:F3.Довжина:115см. 

шт 2 

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або 

міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у 

даному додатку, та всіх інших вимог Тендерної Документації. 



Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам 

технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом 

виробника (інструкцією з експлуатації, або технічним паспортом, або керівництвом 

користувача або іншою технічною документацією на товар) (оригінал передається 

Замовнику разом з товаром відповідно до договору про закупівлю).  

 2. 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 копії документів, наведених нижче, або 
гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки: 

а) сертифікат відповідності та/або Декларацію про відповідність, що підтверджує 
можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за 
результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного 
регламенту (оригінал/копія). 

 
3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у 

використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 
місяців з моменту  встановлення обладнання та складання акту введення в експлуатацію. 
На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що 
запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього 
Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що 
гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить 
не менше 12 місяців з моменту  встановлення обладнання та складання акту введення в 
експлуатацію. 

 
4. Поставка повинна виконуватись за рахунок Постачальника (Учасника), транспортом 

(що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару). Розвантаження здійснює 
Постачальник (Учасник). 
 
Посилання в документації закупівлі на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, 

конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як 

«або еквівалент». 

 
Учасник може запропонувати до закупівлі товар, який відповідає цим вимогам, або є кращим 
за медико-технічними характеристиками, якістю та/або функціоналом.    
 
Шляхом подання тендерної пропозиції Учасник приймає на себе зобов'язання забезпечити 
відповідність запропонованого ним товару вимогам цього Додатку. 

 
 

 

 

Уповноважена особа                                                                      /Меліка Н.Ю./   

25.11.2022 р. 

 

 


