
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: 
 

 
«Пластир (НК 024:2019: 44990 Лейкопластир до поверхневих ран) (33141112-8); Пластир (НК 
024:2019: 44990 Лейкопластир до поверхневих ран) (33141112-8); Електроди для моніторингу 
(НК 024:2019: 35035 Електрокардіографічний електрод, одноразовий) (33141000-0); Пластир 
хірургічний (НК024:2019: 44990 Лейкопластир до поверхневих ран) (33141112-8); Пов’язка 
губчата (НК:024:2019: 13701 Бактерицидна губка) (33141111-1); Антимікробна хірургічна 
плівка (НК 024:2019: 47937 Напівпроникні плівки, антимікробні) (33141111-1); Бинт марлевий 
(НК 024:2019:35374 Бинт трубчастий трикотажний) (33141113-4); Бинт марлевий (НК 
024:2019:35374 Бинт трубчастий трикотажний) (33141113-4); Бинт марлевий (НК 
024:2019:48126 Бинт марлевий стерильний) (33141113-4); Бинт марлевий (НК 024:2019:48126 
Бинт марлевий стерильний) (33141113-4); Відріз марлевий (НК 024:2019:48125 Рулон 
марлевий, нестерильний) (33141114-2); Вата медична (НК 024:2019:13414 Бавовняний рулон) 
(33141115-9); Бинт медичний еластичний (НК 024:2019: 61223 Бинт еластичний, нелатексний, 
нестерильний, багаторазового використання) (33141113-4); Рукавички хірургічні (НК 
024:2019: 47179  Припудрені,оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї,стерильні) 
(33141420-0); Рукавички хірургічні (НК 024:2019: 47179 Припудрені, оглядові / процедурні 
рукавички  з латексу гевеї,стерильні) (33141420-0); Рукавички хірургічні (НК 024:2019: 47179 
Припудрені,оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї,стерильні) (33141420-0); 
Рукавички хірургічні (НК 024:2019: 61217 Рукавички  хірургічні з гваюлового 
латексу,непудровані) (33141420-0); Рукавички хірургічні (НК 024:2019: 61217 Рукавички 
хірургічні з гваюлового латексу,непудровані) (33141420-0); Спринцівка (НК 024:2019:34630 
Спринцовка, ручна, нестерильна) (33141642-2); Набір гінекологічний (НК 024:2019: 44059 
Одноразовий акушерсько- гінекологічний хірургічний набір, що  не містить лікарських 
засобів) (33141620-2); Набір гінекологічний (НК 024:2019: 44059 Одноразовий акушерсько- 
гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів) (33141620-2); Дзеркало 
гінекологічне ( НК 024:2019:37468  Дзеркало вагінальне, одноразового використання) 
(33141625-7); Щіточка ендоцервікальна (НК 024:2019 32368 Щітка цитологічна цервікальна) 
(33141625-7); Вакуумна система (НК 024:2019:37792 Ковпачок для вакуумної екстракції 
плода, одноразового використання) (33141623-3); Сітка хірургічна (НК 024:2019: 16048 
Хірургічна сітка) (33141121-4); Сітка хірургічна (НК 024:2019: 16048 Хірургічна сітка) 
(33141121-4); Рукавички медичні (НК 024:2019: 47173 Припудрені,оглядові / процедурні 
рукавички з латексу гевеї,нестерильні) (33141420-0); Рукавички медичні (НК 024:2019: 47173 
Припудрені,оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї,нестерильні) (33141420-0); 
Рукавички медичні (НК 024:2019: 61217 Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, 
непудровані) (33141420-0); Рукавички медичні (НК 024:2019: 61217 Рукавички хірургічні з 
гваюлового латексу, непудровані) (33141420-0);Провід-електрод (НК024:2019:35039 
Відведення електрокардіостимулятора  епікардіальне) (33141641-5)  
(ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали)»  



 
 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  
Відкриті торги з публікацією англійською мовою ID: UA-2022-08-26-008265-a 
Обсяги:  31 найменування (згідно з технічним завданням)  
Визначено відповідно до очікуваної потреби на  придбання виробів медичного призначення 
на 2022 р. 
 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування: 
1 950 000,00 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 даних товарів. 
 
Технічні та якісні характеристики: 
 

№ 
з/п 
 

Конкретна назва 
предмета закупівлі Назва та опис товару товару Одиниці 

виміру 
Кількі

сть 

1.  Пластир  

(НК 024:2019: 44990 
Лейкопластир до 
поверхневих ран) 

(33141112-8) 

Пластир хірургічний Transpore 
ТМ (1,25см*9,1м) 

шт 2000 

2.  Пластир 

(НК 024:2019: 44990 
Лейкопластир до 
поверхневих ран) 

(33141112-8) 

Пластир хірургічний Transpore 
ТМ (2,5см*9,1м) 

шт 3000 

3.  Електроди для моніторингу  

(НК024:2019: 35035 
Електрокардіографічний 
електрод, одноразовий) 
(33141000-0) 

Електроди длямоніторингу на 
спіненій основі з рідким гелем 
2560 

уп 200 

4.  Пластир хірургічний 
(НК024:2019: 44990 
Лейкопластир до 
поверхневих ран) 

 (33141112-8) 

Пластир фіксуючий зі штучного 
шовку Omnisilk® 2,5см х 5 м 

шт 60 

5.  Пов’язка губчата 
(НК:024:2019: 13701 
Бактерицидна губка) 

(33141111-1) 

Пов’язка губчата  з гелевим 
покриттям самоклеюча 
HydroTac®Sacral  

18см х 18см 

шт 30 

6.  Антимікробна хірургічна 
плівка (НК 024:2019: 47937 
Напівпроникні плівки, 
антимікробні) 

3М ТМ Joban ТМ 2 
Антимікробна хірургічна плівка 
Joban 

шт 10 



 (33141111-1) 

7.  Бинт марлевий (НК 
024:2019:35374 Бинт 
трубчастий трикотажний) 
(33141113-4) 

Бинт марлевий медичний 
нестерильний 5мх10см, тип 17 

шт 3000 

8.  Бинт марлевий (НК 
024:2019:35374 Бинт 
трубчастий трикотажний) 
(33141113-4) 

Бинт марлевий медичний 
нестерильний 7мх14см, тип 17 

шт 3000 

9.  Бинт марлевий (НК 
024:2019:48126 Бинт 
марлевий стерильний) 
(33141113-4) 

Бинт марлевий медичний 
стерильний 5мх10см, тип17 

шт 2000 

10.  Бинт марлевий (НК 
024:2019:48126 Бинт 
марлевий стерильний) 
(33141113-4) 

Бинт марлевий медичний 
стерильний 7мх14см, тип17 

шт 8000 

11.  Відріз марлевий (НК 
024:2019:48125 Рулон 
марлевий, нестерильний) 
(33141114-2) 

Вата медична гігроскопічна 
гігієнічна нестерильна, 100г, 
зигзагоподібна стрічка, 

шт 2000 

12.  Вата медична (НК 
024:2019:13414 Бавовняний 
рулон) 

(33141115-9) 

Бинт медичний еластичний 
стрічковий середньої розтяжності 
шириною 8,0 см, довжиною 5,0м 

шт 3000 

13.  Бинт медичний еластичний 
(НК 024:2019: 61223 Бинт 
еластичний, нелатексний, 
нестерильний, 
багаторазового 
використання)  

(33141113-4) 

Бинт медичний еластичний 
стрічковий середньої розтяжності 
шириною 8,0 см, довжиною 5,0м 

шт 400 

14.  Рукавички хірургічні (НК 
024:2019: 47179  
Припудрені,оглядові / 
процедурні рукавички з 
латексу гевеї,стерильні) 
(33141420-0) 

Рукавички хірургічні латексні 
стерильні припудрені Rivergloves  

(розмір 7,0) 

пара 20000 

15.  Рукавички хірургічні (НК 
024:2019: 47179 
Припудрені,оглядові / 
процедурні рукавички  з 
латексу гевеї,стерильні) 
(33141420-0) 

Рукавички хірургічні латексні 
стерильні припудрені Rivergloves  

(розмір 7,5) 

пара 20000 

16.  Рукавички хірургічні (НК 
024:2019: 47179 
Припудрені,оглядові / 

Рукавички хірургічні латексні 
стерильні припудрені Rivergloves  

пара 5000 



процедурні рукавички з                     
латексу гевеї,стерильні) 
(33141420-0) 

(розмір 8,0) 

17.  Рукавички хірургічні (НК 
024:2019: 61217 Рукавички  
хірургічні з гваюлового 
латексу,непудровані) 
(33141420-0)  

Латексні хірургічні рукавички 
стерильні                                без   
пудри, ENCORE Latex Ortho, 
розмір 7.5 

пара 600 

18.  Рукавички хірургічні (НК 
024:2019: 61217 Рукавички 
хірургічні з гваюлового 
латексу,непудровані) 
(33141420-0) 

Латексні хірургічні рукавички 
стерильні   без пудри, ENCORE 
Latex Ortho, розмір 8.0 

пара 300 

19.  Спринцівка (НК 
024:2019:34630 Спринцовка, 
ручна, нестерильна) 

(33141642-2) 

Спринцівка 3А нестерильна шт 300 

20.  

Набір гінекологічний (НК 
024:2019: 44059 
Одноразовий акушерсько- 
гінекологічний хірургічний 
набір, що  не містить 
лікарських засобів) 

(33141620-2) 

Набір гінекологічний, 
комплектація 10 (пелюшка - 1 
шт, рукавички оглядові М- 2 шт, 
бахіли - 2 шт, дзеркало 
гінекологічне M - 1 
шт,ендоцервікальна щіточка - 1 
шт, шпатель цервікальний - 1 шт, 
скло предметне - 2 шт) 
стерильний, одноразового 
використання 

шт 1000 

21.  

Набір гінекологічний (НК 
024:2019: 44059 
Одноразовий акушерсько- 
гінекологічний хірургічний 
набір, що           не містить 
лікарських засобів) 

(33141620-2) 

Набір гінекологічний, 
комплектація 10(пелюшка - 1 шт, 
рукавички оглядові М - 2 шт, 
бахіли - 2 шт, дзеркало 
гінекологічне S - 1 
шт,ендоцервікальна щіточка - 1 
шт, шпатель цервікальний - 1 шт, 
скло предметне - 2 шт) 
стерильний, одноразового 
використання 

шт 200 

22.  Дзеркало гінекологічне ( НК 
024:2019:37468  Дзеркало 
вагінальне, одноразового 
використання) 

(33141625-7) 

Дзеркало гінекологічне 

розмір М №1 

шт 1500 

23.  Щіточка ендоцервікальна 
(НК 024:2019 32368 Щітка 
цитологічна цервікальна)  

(33141625-7) 

Щіточка ендоцервікальна  №1 шт 1500 



24.  Вакуумна система (НК 
024:2019:37792 Ковпачок 
для вакуумної екстракції 
плода, одноразового 
використання)  

(33141623-3) 

Вакуумна система  екстракції 
плода КІВІОмніКап 

шт 10 

25.  Сітка хірургічна (НК 
024:2019: 16048 Хірургічна 
сітка) 

 (33141121-4) 

Сітка медична для 
відновлювальної хірургії 
стерильна, монофіламентна, 
поліпропіленова  15х15 

шт 10 

26.  Сітка хірургічна (НК 
024:2019: 16048 Хірургічна 
сітка) 

 (33141121-4) 

Сітка медична для 
відновлювальної хірургії 
стерильна, монофіламентна, 
поліпропіленова  30х30 

шт 5 

27.  Рукавички медичні (НК 
024:2019: 47173 
Припудрені,оглядові / 
процедурні рукавички з 
латексу гевеї,нестерильні) 
(33141420-0) 

Рукавички медичні латексні 
оглядові нестерильні припудрені, 

розмір S(6-7) 

пара 5000 

28.  Рукавички медичні (НК 
024:2019: 47173 
Припудрені,оглядові / 
процедурні рукавички з 
латексу гевеї,нестерильні) 
(33141420-0) 

Рукавички медичні латексні 
оглядові нестерильні припудрені,  

розмір М (7-8) 

пара 10000 

29.  Рукавички медичні (НК 
024:2019: 61217 Рукавички 
хірургічні з гваюлового 
латексу, непудровані) 

(33141420-0) 

Рукавички медичні латексні 
хірургічні неприпудрені 
стерильні Rivergloves, розмір 6,5 

пара 1000 

30.  Рукавички медичні (НК 
024:2019: 61217 Рукавички 
хірургічні з гваюлового 
латексу, непудровані)  

(33141420-0) 

Рукавички медичні латексні 
хірургічні неприпудрені 
стерильні Rivergloves, розмір 7,5 

пара 3000 

31.  Провід-електрод (НК 
024:2019: 35039 Відведення 
електрокардіостимуля 

тора епікардіальне)  

(33141641-5) 

Провід-електрод для тимчасової 
кардіостимуляції ОПУС -11111 – 
0,65 m (м) 

шт 50 

 
 
 
 


