
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: 

 

Гібридний резектоскоп (НК 024:2019: 35301 Резектоскоп) (33168000-5)  

(ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків) 

 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги ID: UA-2022-08-05-008663-а 

Обсяги:  1 комплект 

Технічні та якісні характеристики: 

№ 

з/п 

Конкретна назва  

предмета закупівлі 

Назва  

та опис * 

Одиниці 

виміру 
Кількість 

1 Гібридний резектоскоп  

(НК 024:2019: 35301 Резектоскоп) 

(33168000-5) 

Гібридний 

резектоскоп  

компл 1 

 

 

1. Призначення 

Гібридний резектоскоп – система для резектоскопії, що складається з 

резектоскопічних трубок, робочих елементів та електродів для використання з 

монополярним або біполярним струмом у фізіологічному розчині в урологічній 

резектоскопії 

2. Комплектація  

№ Найменування Кількість 

1 
Гібридний резектоскоп  

у складі: 
1 компл 

1.1 Урологічний телескоп (цистоскоп) 1 шт. 

1.2 Робочий елемент 1 шт. 

1.3 Зовнішня трубка безперервного потоку 1 шт. 

1.4 Внутрішня трубка безперервного потоку 1 шт. 

1.5 Обтюратор 1 шт. 

1.6 Електрод для вапоризації 20 шт. 

1.7 Електрод типу «петля» 100 шт. 

1.8 Шприц для сечового міхура 1 шт. 

1.9 Монополярний кабель для резектоскопа 2 шт. 

1.10 Біполярний кабель для резектоскопа 4 шт. 



3. Технічні параметри 

№ 
Найменування функції,  

характеристики або параметра  

Значення 

параметра або 

наявність 

функції 

1 Кут бачення телескопу не менше 30⁰ 

2 Довжина телескопу не більше 310мм 

3 Діаметр телескопу не більше 4мм 

4 Можливість стерилізації телескопу в автоклаві наявність 

5 Тип робочого елементу: ВЧ, пасивний наявність 

6 Перфорація зовнішньої трубки безперервного потоку наявність 

7 Розмір зовнішньої трубки безперервного потоку не більше 26 Fr 

8 Форма електроду для вапоризації конічна 

9 Тип електроду для вапоризації біполярний 

10 Кут вигину електроду типу «петля» не менше 30⁰ 

11 Об’єм шприцу для сечового міхура не менше 145мл 

12 Монополярний кабель з функціями автоматичного 

виявлення та вибору параметрів інструмента та 

вбудованого моніторингу циклів використання 

інструмента 

наявність 

13 Довжина монополярного кабелю не менше 4м 

14 Біполярний кабель з функціями автоматичного виявлення 

та вибору параметрів інструмента та вбудованого 

моніторингу циклів використання інструмента 

наявність 

15 Довжина біполярного кабелю не менше 4м 

 

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування: 

1 209 6500,00 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, в 

тому числі через електронну систему закупівель ПРОЗОРРО. 

 

08.08.2022р. 

 


