
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: 

Операційний стіл з електричним приводом (НК 024:2019: 35379 - Стіл операційний 
універсальний електрогідравлічний) (33192230-3); 

Шафа медична (НК 024:2019:10535 Медична шафа) (33192000-2) 
ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  
 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ UA-2022-07-29-006713-a 
Обсяги: 2 найменування 
Технічні та якісні характеристики: 

№ Найменування функції, характеристики або 
параметра / 

Значення параметра або наявність функції 

Вимоги 

1. Операційний стіл з електричним приводом 
1.1 Стіл повинен мати електричниий привід наявність 

1.2 Регулювання висоти столу, нахилів ложе в положення 
тренделебург та зворотній тренделенбург, нахилів 
ложе вліво і вправо, нахилів секції спинної, 
горизонтального переміщення ложе повинно 
здійснюватись за допомогою електричного приводу 

наявність 

1.3 Розміри верхньої частини столу  
(довжина × ширина) 

не менше 2070 × 550 мм 

1.4 Висота верхньої частини столу від підлоги не гірше 700-1000 мм 

1.5 Діапазон переміщення вгору вниз не менше 300 мм 

1.6 Повздовжнє горизонтальне переміщення ложе не менше 300 мм 

1.7 Бічний нахил ложе вліво не менше 22° 

1.8 Бічний нахил ложе вправо не менше 22° 

1.9 Тренделенбург не менше 28° 

1.10 Зворотній тренделенбург не менше 28° 

1.11 Нахил секції для голови вгору не менше 60° 

1.12 Нахил секції для голови вниз не менше 90° 

1.13 Нахил секції спинної вгору не менше 85° 



1.14 Нахил секції спинної вниз не менше 25° 

1.15 Нахил секції для ноги вниз  не менше 90° 

1.16 Нахил секції для ноги вгору не менше 17° 

1.17 Відведення секцій для ніг вбік не менше 180° 

1.18 Висота моста для нирок  не гірше 0 - 165 мм 

1.19 Максимальне безпечне навантаження не менше 270 кг 

1.20 Електричне живлення 220В, 50Гц 

1.21 Споживана потужність 
не більше 150 Вт 

1.22 Секція для голови та секції для ніг повинні бути 
знімними 

наявність 

1.23 Налаштування положення секцій для ніг повинно 
здійснюватися вручну за допомогою механічних 
зубчастих фіксаторів 

наявність 

1.24 Нахил секції для голови повинен здійснюватися 
вручну за допомогою важеля зубчатого механізму 

наявність 

1.25 Регулювання висоти мосту для нирок повинно 
здійснюватися за допомогою обертання рукоятки 
механічного приводу 

наявність 

1.26 Положення опор для рук, опор під коліна, опор 
бічних, упорів для плечей, опор для стоп ніг, дуги 
анестезіологічної повинно налаштовуватись вручну  

наявність 

1.27 Опори для стоп ніг повинні встановлюватись в 
горизонтальне та вертикальне положення 

наявність 

1.28 Станина і телескопічна тумба столу повинні бути 
виготовлені з нержавіючої сталі 

наявність 

1.29 Верхня частина операційного столу повинна бути з 
рентген прозорих секцій 

наявність 

1.30 Верхня частина столу повинна складатися з секції для 
голови, центральної секції (секції для сидіння), 
спинної секції та двох секцій для ніг  

наявність 

1.31 Опори для рук повинні бути швидкоз’ємні та рентген-
прозорі 

наявність 

1.32 Матрац повинен бути з функцією пам’яті наявність 

1.33 Стіл повинен мати функцію поздовжнього 
переміщення ложе для використання столу разом з 
рентгенівськими апаратами типу С-дуга. 

наявність 

1.34 Стіл повинен мати функцію блокування органів 
управління 

наявність 

1.35 Міст для нирок повинен бути вбудованим в 
конструкцію столу 

наявність 

1.36 Стіл повинен мати колеса переміщення столу в межах 
операційного залу 

наявність 

1.37 Стіл повинен мати гальмівну систему (блокування 
основи стола)  

наявність 

1.38 З двох сторін стіл повинен бути обладнаний рейками 
для встановлення додаткових аксесуарів 

наявність 



1.39 Блокування і розблокування основи столу для 
переміщенняповинно виконуватись за дпомогою 
педалі гальм 

наявність 

1.40 Стіл повинен мати акумуляторне живлення  наявність 

2. Шафа медична 
2.1 Довжина  955±10 мм  

 

2.2 Глибина 400±10 мм 

2.3 Висота 1610±10 мм 

2.4 Розмір полиці довжина - 950 ± 10 мм 

ширина - 355 ± 10 мм 

2.5 Комплектація Боковина шафи – 2 шт. 

Задня стінка шафи – 1 
шт. 

Двері шафи – 2шт. 

Полиця шафи – 4 шт. 

Верхня кришка шафи – 1 
шт. 

Нижня полиця шафи – 1 
шт. 

Скло на двері шафи – 
2шт. 

Тримач скла – 12 шт. 

Комплект метизів для 
складання шафи – 1 шт.  

Інструкція із 
застосування- 1 шт. 

Схема складання шафи – 
2 шт. 

2.6 Конструкція Шафа виготовлена з 
металевого профілю. 
Шафа має 4 полиці та 
дверцята з замком. 

2.7 Фарбування Шафа пофарбована 
порошковою фарбою. 

2.8 Маса виробу Не більше 70  кг 



2.9 Навантаження, що допускається на полицю До 30 кг 

2.10 Виробництво Україна 

 
Операційний стіл з електричним приводом повинен включати : 

1. Стіл операційний – 1шт; 
2. Дуга анестезіологічна – 1 шт; 
3. Опора для плечей - 2 к-ти; 
4. Опора бічна- 2 к-ти; 
5. Опора для руки - 2 к-ти; 
6. Опора під коліна - 2 к-ти; 
7. Секція для голови – 1 шт; 
8. Секція для ноги – 2 шт; 
9. Матрац – 1 к-т; 
10. Опора для стоп ніг – 2 к-ти; 
11. Зажим затискний – 2шт; 
12. Пульт управління – 1 шт; 
13. Інструкція з експлуатації – 1 шт 

 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
500 000,00 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.  


