
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 предмета закупівлі: 

 

Кисневий концентратор  (НК 024:2019: 12873 Стаціонарний концентратор кисню) 

(33157800-3) (ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, 

електротерапії та фізичної терапії) 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги ID: UA-2022-08-10-007893-a 

Обсяги:  1 найменування 

Технічні та якісні характеристики: 

№ 

з/п 

Конкретна назва  

предмета закупівлі 
Найменування 

Одиниці 

виміру 
Кількість 

1 Кисневий концентратор   

(НК 024:2019: 12873 Стаціонарний 

концентратор кисню) (33157800-3) 

Кисневий 

концентратор   

       шт 

 

1 

 

 

№ Загальні відомості Інформація 

1 Фірма виробник обладнання вказати 

2 Країна-виробник вказати 

3 Модель вказати 

1. Призначення 

Кисневий концентратор повинен забезпечувати отримання кисню високої 

концентрації з навколишнього повітря  

Кисневий концентратор повинен бути призначений для кисневої терапії пацієнтів та 

повинен бути придатним для роботи з наркозно дихальними апаратами і апаратами 

штучної вентиляції легень 

2. Комплектація  

№ Найменування Кількість 

1 Кисневий концентратор 1 шт. 

2 Шланг кисневий  1 шт. 

3 Трубка відведення конденсату 1 шт. 

4 Вхідний фільтр 1 шт. 

5 Сітка фільтруюча 1 шт. 

6 Інструкція з експлуатації 1 шт. 

3. Технічні параметри 



№ Характеристики Значення 

1 Продуктивність (витрата кисню),  л/хв не гірше від 1 до 15 

2 Концентрація кисню,  % не менше 90 

3 Тиск кисню на виході,  MПa не гірше від 0.2 до 0.4 

4 Рівень шуму, дБ  не більше 60 

5 Напруга живлення, В 230  

6 Частота, Гц 50 

7 Номінальна потужність, Вт не більше 2500 

8 Габаритні розміри (довжина×ширина×висота) , мм не більше 

1100×600×1500  

9 Рефрижераторний осушувач повітря наявність 

10 Дисплей наявність 

11 Відображення на дисплеї тиску на виході наявність 

12 Відображення на дисплеї сумарного часу напрацювання наявність 

13 Відображення на дисплеї тривалості сеансу наявність 

14 Відображення на дисплеї або індикація високої 

концентрації кисню (більше 84%) 
наявність 

15 Відображення на дисплеї або індикація низької 

концентрації кисню (менше 84%) 
наявність 

16 Відображення на дисплеї або індикація низького тиску на 

виході (менше 0.25 МПа) 
наявність 

17 Відображення на дисплеї або індикація високого тиску на 

виході (більше 0.45 МПа) 
наявність 

18 Індикація перегріву (температура більше 80°C) наявність 

19 Тривалість виходу на робочий режим, хв не більше 20 

 

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування: 

270 867,00 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 даних товарів. 
 

10.08.2022р. 


