
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: 

«Пелюшка НК 024:2019: 35549 Простирадло для операційного столу, одноразового 
використання (33141620-2); Пелюшка НК 024:2019: 35549 Простирадло для операційного 
столу, одноразового використання (33141620-2); Комплект одягу та покриттів 
НК 024:2019: 61938 Набір одягу хірургічний /оглядовий 
(33141620-2); Комплект одягу та покриттів НК 024:2019: 61938 Набір одягу хірургічний 
/оглядовий (33141620-2); Комплект для немовлят НК 024:2019: 11905 Халат для пацієнта, 
багаторазового використання (33141620-2); Комплект для немовлят НК 024:2019: 11905 
Халат для пацієнта, багаторазового використання (33141620-2); Комплект одягу та покриттів 
НК 024:2019: 61938 Набір одягу хірургічний /оглядовий (33141620-2); Комплект одягу та 
покриттів НК 024:2019: 61938 Набір одягу хірургічний /оглядовий (33141620-2); Комплект 
одягу та покриттів НК 024:2019: 61938 Набір одягу хірургічний /оглядовий (33141620-2); 
Комплект одягу та покриттів НК 024:2019: 61938 Набір одягу хірургічний /оглядовий 
(33141620-2); Комплект одягу та покриттів НК 024:2019: 61938 Набір одягу хірургічний 
/оглядовий (33141620-2); Комплект одягу та покриттів НК 024:2019: 61938 Набір одягу 
хірургічний /оглядовий (33141620-2); Комплект одягу та покриттів НК 024:2019: 61938 Набір 
одягу хірургічний /оглядовий (33141620-2); Комплект одягу та покриттів НК 024:2019: 61938 
Набір одягу хірургічний /оглядовий (33141620-2); Комплект одягу та покриттів НК 024:2019: 
61938 Набір одягу хірургічний /оглядовий (33141620-2); Комплект одягу та покриттів НК 
024:2019: 61938 Набір одягу хірургічний /оглядовий (33141620-2) (ДК 021:2015: 33140000-3 
Медичні матеріали)» 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ UA-2022-09-01-003915-a 
Обсяги: 16 найменувань (згідно з технічним завданням)  
 
Технічні та якісні характеристики: 
№ 
з/п 

Конкретна назва 
предмета 
закупівлі  

Назва та опис предмету закупівлі  

або еквівалент* 

Одиниці 
виміру 

 
Кількіс

ть  

1 Пелюшка  

НК 024:2019: 35549 
Простирадло для 
операційного 
столу, 
одноразового 
використання 

 (33141620-2) 

Пелюшка поглинаюча 90см*60см 

 (нестерильна) 

шт 4000 



2 Пелюшка 

НК 024:2019: 35549 
Простирадло для 
операційного 
столу, 
одноразового 
використання 

(33141620-2) 

Пелюшка поглинаюча 90см х 60см (целюлоза+абсорбент) 
стерильна 

шт 2000 

3 Комплект одягу та 
покриттів 
НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 
(33141620-2) 

 

Комплект одягу та покриттів операційних акушерський 
(Для породіллі: шапочка-берет медична -1 шт (спанбонд - 
13 г/м2); сорочка-комбі для породіллі -1 шт (СМС + 
спанлейс - 35 + 50г/м2); бахіли медичні середні -1 пара 
(спанбонд - 30 г/м2); покриття операційне 140х80 см - 2 шт 
(СМС - 35 г/м2); покриття операційне 80х70 см - 2 шт 
(спанлейс - 50 г/м2); покриття операційне 25х20 см - 4 шт 
(спанлейс - 50 г/м2); пелюшка поглинаюча 60х60 см - 2 шт; 
бірка - 2 шт. Для акушерки: шапочка-берет медична -1 шт 
(спанбонд- 13 г/м2); маска медична тришарова на резинках 
-1 шт (спанбонд, фільтруючий шар-мелтблаун); халат 
медичний (хірургічний) на зав`язках довжиною 130 см 
(розмір 50-52 (L)) -1 шт (СМС - 35 г/м2); бахіли медичні 
середні -1 пара (спанбонд - 30 г/м2) стерильний  

шт 600 

4 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2) 

Комплект одягу та покриттів операційних для 
проктології 

(халат медичний (хірургічний) на зав’язках довжиною 130 
см (розмір 50 - 52 (L)) – 3 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття 
операційне 300см х 160см - на дугу, із захисним покриттям 
для ніг, адгезивним ректальним операційним полем 15см х 
12см, поглинаючою зоною та додатковим кріпленням – 1 
шт. (СМС - 35 г/м2), покриття операційне 200см х 160см 
для операційного столу – 1 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття 
операційне 140см х 80см для інструментального столу – 1 
шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м2), покриття операційне 
35см х 20см – 4 шт. (спанлейс - 50 г/м2), чохол 150см х 
80см для інструментального столу «Мейо» - 1 шт. 
(СМС+ламінованийспанбонд - 35+45 г/м2), пелюшка 
поглинаюча 60см х 60см з адгезивним краєм – 1 шт. 
(целюлоза+абсорбент), стрічка адгезивна 50см х 5см – 2 
шт. (нетканий матеріал + скотч технічний), тримач шнура 
адгезивний 20см х 3см (на «лпучці») – 1 шт. (стрічка 
контактна текстильна) стерильний  

шт 40 

5 Комплект для 
немовлят 

НК 024:2019: 11905 
Халат для пацієнта, 
багаторазового 
використання 

(33141620-2) 

Комплект одягу для немовлят (для дівчаток, обшитий 
рожевою ниткою) (чепчик - 1 шт. (спанлейс - 50 г/м2), 
дитяча сорочка - 1 шт. (спанлейс - 50 г/м2), шкарпетки - 2 
шт. (спанлейс - 50 г/м2), пелюшка 80см х 70см - 1 шт. 
(спанлейс - 50 г/м2), бірка для немовлят - 2 шт. (папір 
синтетичний)) стерильний  

шт 400 



6 Комплект для 
немовлят 

НК 024:2019: 11905 
Халат для пацієнта, 
багаторазового 
використання 

(33141620-2) 

Комплект одягу для немовлят (для хлопчиків, обшитий 
блакитною ниткою) (чепчик - 1 шт. (спанлейс - 50 г/м2), 
дитяча сорочка - 1 шт. (спанлейс - 50 г/м2), шкарпетки - 2 
шт. (спанлейс - 50 г/м2), пелюшка 80см х 70см - 1 шт. 
(спанлейс - 50 г/м2), бірка для немовлят - 2 шт. (папір 
синтетичний)) стерильний  

шт 400 

7 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2) 

Комплект одягу та покриттів операційних для 
лапаротомії 

(халат медичний (захисний) комбінований на зав’язках 
(тип А) довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) - 2шт 
(СМС+ламінованийспанбонд - 35+45 г/м2); халат медичний 
(хірургічний) на зав’язках довжиною 130 см (розмір 50-52 
(L)) - 1 шт (СМС - 35 г/м2); покриття операційне 300х160 
см з адгезивним операційним полем 16х10 см ( з 
антимікробною операційною плівкою) - 1 шт (СМС - 35 
г/м2); покриття операційне 200см х 160см для операційного 
столу - 1 шт (СМС - 35 г/м2); покриття операційне 140см х 
80см для інструментального столу - 1шт (ламінований 
спанбонд - 45 г/м2); покриття операційне 35см х 20см  - 1 
шт (спанлейс - 50 г/м2) чохол 240см х 15см для 
ендоскопічного обладнання - 2шт (ламінований спанбонд - 
45 г/м2); кишеня бічна 40см х 30см з липкою фіксацією - 
1шт (поліетилен - 55 г/м2);тримач шнура адгезивний 20см 
х 3см (на «липучці») - 1шт (стрічка контактна текстильна); 
серветка пакувальна 120см х 80см - 1шт (спанбонд - 17 
г/м2) стерильний 

шт 250 

8 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2) 

Комплект одягу та покриттів операційних для урології 
(УРС) (Окремо в пакувальну серветку  до складу 
комплекту: халат медичний (захисний) комбінований на 
зав’язках (тип Б) довжиною 128 см (розмір 46-48 (М)) - 1 
шт (СМС+ламінованийспанбонд - 35+45 г/м2); халат 
медичний (захисний) комбінований на зав’язках (тип Б) 
довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) - 2 шт 
(СМС+ламінованийспанбонд - 35+45 г/м2); окремо в 
пакувальну серветку  до складу комплекту:покриття 
операційне 210см х 160см - 4 шт (СМС - 35 г/м2); чохол 
для шнура 100см х 9см з двома адгезивними стрічками 
24см х 3см (по краям) - 2 шт (поліетилен - 55 г/м2) 
стерильний 

шт 30 



9 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2) 

Комплект одягу та покриттів операційних для ЛОР-
операцій та щелепно-лицьової хірургії 

 (шапочка - берет медична - 1 шт. (спанбонд - 13 г/м2); 
бахіли медичні середні - 1 пара (спанбонд - 30 г/м2 ); 
покриття операційне 240см х 160см - на дугу, з адгезивним 
краєм та поглинаючою зоною (по короткій стороні) - 1 шт. 
(СМС - 35 г/м2); покриття операційне 160см х 160см - на 
дугу, з U-подібним адгезивним операційним полем 50см х 
7см та поглинаючою зоною - 1 шт. (СМС - 35 г/м2 ); 
покриття операційне 80см х 70см - 2 шт. (ламінований 
спанбонд - 45 г/м2)) стерильний 

шт 40 

10 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2) 

Комплект одягу та покриттів операційних для судинної 
хірургії (сорочка медична з коротким рукавом (розмір 50-
52 ( L))- 1 шт., (спанлейс - 50 г/м2),халат медичний 
(хірургічний) на зав`язках довжиною 130 см (розмір 50-52 
(L)) – 3 шт.(спанлейс - 50 г/м2 ), покриття операційне 
200х160 см – 3 шт. (CМС - 35 г/м2 ), покриття операційне 
100х90 см – 2 шт. (СМС - 35 г/м2), пелюшка поглинаюча 
90х60 см з адгезивнимкраєм стерильна – 2 шт.,  чохол 
захисний для кінцівки  40х30 см - 2 шт. (СМС - 35 г/м2)) 
стерильний 

шт 50 

11 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2) 

 

Комплект одягу та покриттів операційних для 
лапароскопії (халат медичний (хірургічний) на зав`язках 
довжиною 130 см (розмір 50-52(L)) - 3 шт (СМС - 35г/м2);  
покриття операційне 200х160 см для операційного столу - 1 
шт (СМС - 35 г/м2); покриття операційне 300х160 см для 
лапароскопії з абдомінальним адгезивним операційним 
полем 30х25 см -1 шт (СМС - 35 г/м2); покриття 
операційне 140х80 см для інструментального столу -1 шт 
(ламінований спанбонд - 45 г/м2);  покриття операційне 
35х20 см - 4 шт (спанлейс - 50 г/м2); чохол для 
інструментального столу "Мейо" 150х80 см - 1 шт (СМС та 
ламінований спанбонд - 35+45г/м2); стрічка  адгезивна  
50х5 см  -1 шт; чохол для шнура 250х15 см - 1 шт ( СМС - 
35 г/м2); кишеня бічна 40х30 см з липкою фіксацією -2 шт 
поліетилен - 55 г/м2); тримач шнура адгезивний 20х3 см 
(на "липучці") - 1 шт) стерильний  

шт 180 

12 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2) 

Комплект одягу та покриттів операційних для ортопедії 

( шапочка-берет медична - 3 шт (спанбонд - 13 г/м2 ) ; 
маска медична тришарова на резинках - 3 шт (спанбонд, 
фільтруючий шар-мелтблаун); халат медичний на зав`язках 
довжиною 130см (розмір 50-52(L)) -3шт (СМС -35 
г/м2);бахіли медичні середні - 3 пари ( спанбонд - 30 г/м2 ); 
покриття операційне 260х160см з U-подібним адгезивним 
операційним полем 100х20 см (по короткій стороні) -1 шт 
(СМС -35 г/м2); покриття операційне 200х160см для 
операційного столу -1шт (СМС -35 г/м2); покриття 
операційне 200х160см на дугу з адгезивним краєм ( по 

шт 150 



довгій стороні ) -1шт (СМС -35 г/м2); покриття операційне 
100х80см з адгезивним краєм (по довгій стороні) -1шт 
(СМС - 35 г/м2) ; пелюшка поглинаюча 60х60см з 
адгезивним краєм -1шт; покриття операційне 35х20см -4шт 
(спанлейс-50г/м2); чохол для шнура 250х15см -1шт (СМС -
35 г/м2); чохол для інструментального столу "Мейо" 
150х80см -1шт (СМС та ламінований спанбонд -35+45 
г/м2); чохол захисний для руки (ноги) 80х25 см -1шт (СМС 
-35 г/м2); мішок конусної форми 50х40 см -1шт (поліетилен 
- 25 г/м2); стрічка адгезива 50х5см -3шт) стерильний 

13 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2) 

Комплект одягу та покриттів операційних для ортопедії 
(кульшовий суглоб)  (Халат медичний (хірургічний) на 
зав’язках довжиною 132 см (розмір 54-56 (ХL))  - 1 шт 
(спанлейс - 50 г/м2); халат медичний (хірургічний) на 
зав’язках «КОМФОРТ»  довжиною 134 см (розмір 54-56 
(ХL)) - 1 шт (спанлейс - 68 г/м2); покриття операційне 
260см х 160см з U-подібним адгезивним операційним 
полем 100см х 20см та поглинаючою зоною (по короткій 
стороні) - 1 шт(СМС - 35 г/м2); покриття операційне 200см 
х 160см - на дугу, з адгезивним краєм (по довгій стороні) - 
1 шт(СМС - 35 г/м2); покриття операційне 200см х 160см з 
адгезивним краєм та поглинаючою зоною (по короткій 
стороні) - 1 шт (СМС - 35 г/м2); покриття операційне 35см 
х 20см - 4 шт (спанлейс - 50 г/м2); чохол 150см х 80см для 
інструментального столу «Мейо» - 1 шт 
(СМС+ламінованийспанбонд - 35+45 г/м2); чохол захисний 
для ноги 100см х 40см - 1 шт (СМС - 35 г/м2); пелюшка 
поглинаюча 60см х 60см з адгезивним краєм - 1 шт 
(целюлоза+абсорбент); мішок збиральний 50см х 40см з 
липкою фіксацією (конусної форми з фільтром) - 1 
шт(поліетилен - 55 г/м2); стрічка адгезивна 50см х 5см - 1 
шт (нетканий матеріал + скотч технічний); лівка 
антимікробна операційна 60см х 50см / 2х2см FL - 1 шт  
стерильний 

шт 60 

14 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2) 

Комплект одягу та покриттів операційних для 
ангіографії (серветка пакувальна 100см х 80см - 1 шт 
(спанлейс - 50 г/м2); покриття операційне 200см х 160см 
для операційного столу - 1 шт (СМС - 35 г/м2); покриття 
операційне 140см х 80см для інструментального столу - 1 
шт (ламінований спанбонд - 45 г/м2); халат медичний 
(хірургічний) на зав`язках довжиною 130 см (розмір 50-52 
(L)) - 2 шт (СМС - 35 г/м2); покриття операційне 35см х 
20см - 4 шт (спанлейс - 50 г/м2); покриття операційне 
320см х 200см - на дугу, із захисною плівкою (з двох 
сторін), двома адгезивними ромбовидними операційними 
полями 15см х 15см (з операційною плівкою) та 
поглинаючою пелюшкою 120см х 90см - 1 шт 
(СМС+поліетилен - 35+55 г/м2) стерильний 

шт 300 



15 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2) 

Комплект одягу та покриттів операційних  для 
лапаротомії 

(халат медичний (хірургічний) на зав`язках довжиною 130 
см (розмір 50-52 (L))  - 3 шт (СМС - 35 г/м2); покриття 
операційне 200х160 см для операційного столу -1 шт (СМС 
- 35 г/м2); покриття операційне 200х160 см для лапоротомії 
з регулюючим адгезивним операційним полем 30х20 см та 
поглинаючими зонами - 2 шт (СМС - 35 г/м2); покриття 
операційне 140х80 см для інструментального столу - 1шт 
(ламінований спанбонд - 45 г/м2); покриття операційне 
35х20 см - 4 шт (спанлейс - 50 г/м2); чохол для 
інструментального столу " Мейо" 150х80 см - 1 шт (СМС 
та ламінований спанбонд - 35+45 г/м2); пелюшка 
поглинаюча 60х60 з адгезивним краєм - 1 шт.; стрічка 
адгезивна 50х5 см - 1 шт; кишеня бічна 40х30см з липкою 
фіксацією - 1 шт (поліетилен - 55 г/м2); тримач шнура 
адгезивний 20х3 см (на "липучці") - 1 шт) стерильний 

шт 50 

16 Комплект одягу та 
покриттів 

НК 024:2019: 
61938Набір одягу 
хірургічний 
/оглядовий 

(33141620-2)  

Комплект одягу та покриттів операційних для 
артроскопії  

(халат медичний (хірургічний) на зав`язках довжиною 130 
см (розмір 50 - 52 (L)) - 1 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття 
операційне 320см х 200см - на дугу, з гумовою еластичною 
манжетою (з отвором діаметром 10 см), поглинаючою 
зоною та мішком для збирання рідини конусної форми 
100см х 60см (з фільтром і відвідною трубкою довжиною 
130 см) - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м2), покриття 
операційне 260см х 160см з U - подібним адгезивним 
операційним полем 100см х 20см (по короткій стороні) - 1 
шт. (СМС - 35 г/м2), покриття операційне 200см х 160см 
для операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття 
операційне 80см х 80см з адгезивним краєм - 1 шт. (СМС - 
35 г/м2), покриття операційне 35см х 20см - 4 шт. 
(спанлейс - 50 г/м2), кишеня бічна 40см х 30см з липкою 
фіксацією - 1 шт. (поліетилен - 55 г/м2), чохол 150см х 
80см для інструментального столу «Мейо» - 1 шт. 
(СМС+ламінований спанбонд - 35+45 г/м2), чохол 
захисний для ноги 100см х 40см - 2 шт. (СМС - 35 г/м2), 
чохол для шнура 250см х 15см - 2 шт. (поліетилен - 55 
г/м2), стрічка адгезивна 50см х 5см - 3 шт. (нетканий 
матеріал + скотч технічний)) стерильний (компл) 

шт 10 

 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
1 802 570,00 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.   


