
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: 

Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор 
(НК 024:2019: 37805 — Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор) (33182100-0);  

Насос для ентерального харчування (НК 024:2019 13209 - помпа для ентерального 
харчування) (33180000-5) 

ДК 021:2015 - 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій 
організму  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ UA-2022-11-10-002618-a 
Обсяги: 2 шт; 2 комплекта 
Технічні та якісні характеристики: 
 

Найменування функції, характеристики або параметра / 
Значення параметра або наявність функції 

Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор 
Фізичні параметри 
 Вага з одноразовою батареєю 1,9 кг (±0,1 кг) 
 Габарити: 26 (±0,5) x 21 (±0,5) x7 (±0,5)  см (ДхШВ) 
Вимоги до навколишнього середовища 
 Температура та вологість (без 

урахування джерела живлення та 
накладок на електроди) 

Температура: не гірше від ≤0° до ≥ +50° C (± 5°) 
Вологість: від ≤10 до до ≥ 95% (без конденсату) 

Температура та вологість при 
зберіганні (без урахування джерела 
живлення та накладок на електроди) 

Температура: ≤-35° до ≥65°C  (± 5°) 
Вологість: до 90%  (без конденсату) 

Ударостійкість У відповідності з EN60601-1 клас 21 

Захист У відповідності з IEC 60529 клас IP54 
Водо - и пило захист азом з джерелом живлення 

Електостатичний розряд У відповідності з EN 61000-4-2   
рівень захисту  4 

Електромагнітне випромінювання  У відповідності з CISPR 11 

Група 1  рівень B 

Електромагнітний захист метод EN 61000-4-3   

Дефібрилятор 
 

Форма хвилі   

Двофазний  усічений експоненційний імпульс 
ВТЕ) 
Автоматичне виставлення параметрів форми 
хвилі згідно коефіцієнту опору 
Динамічне регулювання довжини кожної фази в 
залежності від потужності для компенсації змін 
імпедансу опору пацієнта 

 Операційні режими  Напівавтоматичний 



 Контроль заряду Автоматична система аналізу пацієнта 
 Коефіцієнт  опору  Не гірше від ≤ 20 Ω до ≥200 Ω 
 Максимальний енергетичний режим 

для дорослих  200 J при навантаженні 50 Ω 

 Протокол розряду (дорослий) 150 J -200 J  
 Максимальний енергетичний режим 

для дітей 

50 J при навантаженні 50 Ω  
(при використанні педіатричних накладок на 
електроди) 

 Протокол розряду (дитячий) 50 J 
 Вектор виявлення фібриляції  Через накладки електродів (II відведення) 
 Максимальний час  між початком 

аналізу ритму ЕКГ і завершенням 
заряду при максимальній енергі 

<30 сек 

 Максимальний час від увімкнення до 
завершення заряду при максимальній 
енергії 

< 40 сек 
 

 

Скидання заряду. Прилад здійснює 
автоматичне скидання заряду у 
випадках 
 

Зміна серцевого ритму пацієнта 
Ящо кнопка розряду не була натиснута 
протягом 15 секунд (±1 сек) 
Якщо прилад був вимкнений 
Якщо накладки на пацієнті були від’єднанні, або 
неправильно під’єднанні  
При від’єднанні джерела живлення 

 Захист пацієнта  BF тип 
 

Автоматичне само тестування   

Кожного разу при включенні дефібрилятора 
Щоденно, щомісячно, кожні пів року (6 місяців) 
Кожного разу при зміні джерела живлення 
(батареї) 

 

Алгоритм 

Аналіз інмпендансу грудної клітини через 
накладки електродів 
Автоматичне визначення необхідності проведення 
дефібриляції 

 

Наявність автоматичного визначення 
життєво небезпечних аритмій 

Фібриляція шлуночків (амплітуда від піку до піку 
хв. 200 мквольт). Тахікардія шлуночків (частота 
ритму не менше 180 ударів в хвилину і амплітуда 
від піку до піку не менше 200 мквольт). 

 Чутливість (шоковий ритм серця, 
фібриляція шлуночків) ≥97% 

 Чутливість (шоковий ритм серця, 
шлуночкова тахікардія) ≥92% 

 Специфічність (нешоковий ритм 
серця, нормальний синусовий ритм) ≥9% 

 Специфічність (нешоковий ритм 
серця, асистолія) ≥99% 

 Специфічність (нешоковий ритм 
серця, універсальний AF, SVT, PVC) ≥99% 

Дисплей 
 Тип екрану  Кольоровий TFT зі світлодіодним підсвічуванням 

і міні 
РК-дисплей 

 Розмір екрану Не менше 5,7 дюймів 
 Роздільна здатність екрану Не менше 640х480 
 Дані, що відображаються на дисплеї ЕКГ 

ЧСС 



Грудний імпенданс 
Виявлені фібриляції або тахікардії 
Виконані розряди 
Графічні та текстові підказки виконання СЛР 
Аварійні сигнали 
Параметри розряду 
Стан батареї 

Інтерейс 
 Гучномовець Виведення голосових підказок 
 Мікрофон Для запису голосів і шумів навколишнього 

середовища 
 Порт для підключення електродів та 

ЕКГ-кабелю   
Наявність 

 Порт USB Не гірше 2.0 
Елементи керування та індикатор 
  «Вкл./викл.» 

  
«Розряд» 
Кнопки навігації, не менше 3 

 Індикція Наявність світодіодних індикаторів керування. 
Світодіод, що світиться червоним або зеленим 
дозволяє перевірити функціональний стан 
дефібрилятора 

 Звукова індикація Наявність чітких голосових інструкцій,сигналів 
попередження та небезпеки 

 Індикатор заряду  Наявність світодіодного індикатора, що вказує на 
готовність дефібрилятора здійснити розряд 

 Індикатор вікової групи пацієнта 
(дорослий / дитина) 

Наявність індикатора  «Тип пацієнта» 

Батарея 
 Технологія Одноразова типу літій-тіонілхлоридна (Li-SOCI2) 

батарея 
 Напруга 27,2 V DC (± 0,2 V DC); ≥3500 mAh 
 Ємність 250 циклів із силою 200 Дж 
 Термін використання Не менше 4 років з дня установки   
Запис даних та передача 
 Внутрішня пам’ять Дозволяє зберігати до 6 годин записв 
 Карта пам’яті Можливість використання карти пам’яті  
 Запис  через вбудований мікрофон 

розмов оператора, дій, та оточуючих 
шумів 

Наявність 

Електроди 
 Тип Одноразові 
 Ресурс розрядів 50 розрядів при 360 Дж 
 Довжина кабелю 120 см (±10 см) 
 Провідниковий гель Низькоімпедансний клейкий гель 
Комплектація 
 Дефібрилятор 1 шт. 
 Електроди для дефібриляції (дорослі) 1 комплект 
 Батарея 1 шт. 
 Сумка для транспортування 1 шт. 
 Інструкція користувача 1 шт. 

Насос для ентерального харчування 
Класифікація CF захист від дефибрилляції 
Вологостійкість IP 22 
Розміри  140х45х115 мм 
Час повної зарядки не більше 3,5 год  
Вага 0,45 кг 



Внутрішнє джерело живлення NiMH  акумуляторна батарея, 
перезаряджувальна 2.4 В; 1900 мАгод 

Час роботи від акумулятору при 
швидкості інфузії 100 мл/год 

46 год 

Швидкість введення: 1 - 400 мл / год з кроком в 1 мл/год 
Об'єм (в режимі Об'єм) 1 мл – 5000 мл 

Об'єм (в режимі Болюсу) 1 мл – 1000 мл 
Задаваємий час інфузії ((в режимі Об'єм) 15 хв – 24 год, змінюється кратно 15 

хвилинам 
Задаваємий час інфузії (в режимі Болюсу) 30 хв – 24 год, змінюється кратно 15 

хвилинам 
Оклюзійний тиск макс. 150 кПа (1,5 бар) 
Датчик повітря Наявність, ультразвуковий детектор 
Умови експлуатації 

• Температура  
• Атмосферний тиск 
• Відносна вологість 

 
+5 °C ... + 40 °C 

700 ... 1060 мбар 
15 % ... 93 % (без конденсації) 

Точність інфузії Точність +/- 10% 
ЕМС IEC 60601-1-2 
Дисплей Рідкокристалічний з підсвіткою 
Принцип подачи рідини Роторний насос 
Блок живлення для насоса для ентерального харчування   
Номінальна напруга 100 ... 240 В AC~ ; 50 ... 60 Гц 
Напруга без навантаження 5,8 В   DC ± 5 % 
Струм для зарядки акумулятора 600 мА ± 50 мА 
Захист від небезпечного проникнення води чи твердих 
часток 

IP67 (Захист від проникнення рідини, 
занурення у воду на глибину до 1 м) 

Звуковий і візуальний сигнал тривоги по 
основним параметрам безпеки роботи насоса 

Наявність 

В комплек для насоса для ентерального харчування повинна входити система  для 
ентерального харчування з універсальним адаптером – 150шт (надати гарантійний лист 
від учасника) 
Cистема для введення ентерального харчування 
повинна бути з універсальним адаптером, що 
дозволяє приєднувати ємкості із горловиною 
різного діаметру. 

Відповідність 

Система має мати можливість вводити додаткові 
інгредієнти і промивати зонд пацієнта через 
додатковий порт. 

Відповідність 

Система повинна бути сумісна з насосом для 
ентерального харчування «Ентеропорт плюс» 
(Enteroport Plus). 

Відповідність 

Технічні характеристики 
• Не містить діетилгексилфталат (DEHP); 
• Адаптер Луер Лок з конусним 

коннектором; 
• Оснащений конектором для підключення 

назогастрального зонду або катетеру для 
годування (типу-мама),; 

• Обладнаний роликовим затискачем і 
крапельною камерою; 

• Y-порт для шприців із з'єднанням типу 
Луер; 

• Клас ризику  - IІа 
• Термін зберігання – 3 роки 

Відповідність 

Загальні вимоги для насоса для ентерального харчування   
Гарантійний термін  5 років 
Сервісне обслуговування на території України  Відповідність 



Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
386 000,00 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. 


	Блок живлення для насоса для ентерального харчування  

