
Найменування замовника:    
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне 
об’єднання Ковельської міської ради Волинської області 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940 
Місцезнаходження замовника:  
вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000 
Категорія замовника: 
 Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної 
вартості закупівлі: 

Апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації (Центрифужний насос з 
приладами для екстракорпоральної підтримки роботи серця та легень) (НК 024:2019: 
31718 Насос відцентровий для системи штучного кровообігу) (33182000-9) ДК 021:2015: 
33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ з публікацією 
оголошення  англійською мовою UA-2022-07-13-001766-a 
Обсяги: 1 комплект 
 
Технічні та якісні характеристики: 
№ Медико – технічні вимоги 
1 Апарат має бути призначеним для екстракорпоральної підтримки життєдіяльності як 

в операційній, так і в палатах інтенсивної терапії та під час внутрішньогоспітального 
транспортування 

2 Автономна консоль та модуль центрифужного насосу (приводу): 1 шт. 
3 Електрозабезпечення від мережі 220 В, від вбудованих акумуляторів 24 В 
4 Термін роботи в аварійному режимі: не менше 90 хвилин 
5 Оберти в межах приблизно 0-5000 об/хв 
6 Точність налаштування потоку в межах  від 0,1 до 0,99 л/хв не гірша за ± 0,08 л/хв 
7 Точність налаштування потоку в межах  від 1 до 9,99 л/хв не гірша за ± 7% 
8 Наявність ультразвукових сенсору потоку та детектора бульбашок на артеріальній 

магістралі 
9 Наявність детектору бульбашок для венозної магістралі 
10 Відображення показників роботи насосу на дисплеї з функцією touch screen 
11 Шарнірний тримач для безпечного та оптимального розміщення приводу 
12 Аварійний (ручний) привод з системою швидкого кріплення та індикатором 

швидкості обертання 
13 Наявність в комплекті терморегулюючого приладу 
14 Температурний діапазон підігріву теплоносія: 33-39 ºС 
15 Наявність механізму функціональної самоперевірки та аварійної сигналізації 

терморегулюючого приладу. 
16 Змішувач газів (механічний) в комплекті з тримачем 
17 Мобільна стійка з набором полиць та кріплень 
18 Система повинна мати можливість комплектуватися спеціальними одноразовими 

сертифікованими виробами (СЄ сертифікат), з терміном придатності протягом не 
менше 14 днів. 

19 Апарат повинен комплектуватися спеціальними двопросвітними канюлями для 
можливості забезпечення вено-венозного ЕКМО в одну точку доступу, з єдиної 
судини – не менше 2 шт  

20 Апарат повинен комплектуватися спеціальними однопросвітними канюлями для 



можливості забезпечення ЕКМО шляхом черезшкірного доступу, по Селдінгеру – не 
менше 10 шт 

 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
5 750 000,00 грн – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 
 

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів 
здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо 
здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даного товару, в 
тому числі через систему ПРОЗОРО оголошених тендерів.  
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