
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: 

 

Тримач (НК 024:2019: 62379 Тримач ендоскопа / інструментів, з ручним регулюванням)  

(33162200-5); Ретрактор (НК 024:2019: 13391 Грудний ретрактор) (33162200-5); Фіксатор (НК 

024:2019: 46774 Лезо ретрактора) (33162200-5); Лопатка (НК 024:2019: 38127 Шпатель 

судинний) (33162200-5); Гачок (НК 024:2019: 35313 Серцевий ретрактор) (33162200-5); 

Лопатка (НК 024:2019: 38127 Шпатель судинний) (33162200-5); Прут (НК 024:2019: 46774 

Лезо ретрактора) (33162200-5); Прохідник (НК 024:2019: 13504 Грудні ножиці) (33162200-5); 

Ножиці (НК 024:2019: 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові) 

(33162200-5); Голкотримач (НК 024:2019: 12726 Багаторазовий тримач голки) (33162200-5); 

Пінцет (НК 024:2019: 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, 

багаторазового використання) (33162200-5); Мікроножиці (НК 024:2019: 38727 Хірургічні 

ножиці загального призначення, багаторазові) (33162200-5); Мікроножиці (НК 024:2019: 

38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові) (33162200-5); Пінцет (НК 

024:2019: 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі пінцета, багаторазового 

використання) (33162200-5); Пінцет (НК 024:2019: 62466 Щипці хірургічні для м'яких 

тканин, у формі пінцета, багаторазового використання) (33162200-5); Кліпсонакладач (НК 

024:2019: 35798 Аплікатор хірургічних кліпс, багаторазового використання) (33162200-5); 

Кліпсонакладач (НК 024:2019: 35798 Аплікатор хірургічних кліпс, багаторазового 

використання)  (33162200-5); Пінцет (НК 024:2019: 62466 Щипці хірургічні для м'яких 

тканин, у формі пінцета, багаторазового використання) (33162200-5); Штовхач (НК 024:2019: 

45716 Багаторазовий інструмент для опускання вузла швової нитки) (33162200-5); Затискач 

(НК 024:2019: 35596 Васкулярний затискач, багаторазовий) (33162200-5); Протектор (НК 

024:2019: 47431 Радіальний хірургічний ретрактор) (33162200-5); Викусувач (НК 024:2019: 

47914 Перфоратор аорти, одноразового використання) (33162200-5); Тримач (НК 024:2019: 

12235 Руків’я скальпеля багаторазового використання) (33162200-5); Леза (НК 024:2019: 

12234 Лезо ножа) (33162200-5); Затискач (НК 024:2019: 34947 Затискач аорти) (33162200-5); 

Ретрактор (НК 024:2019: 35313 Серцевий ретрактор) (33162200-5); Лінійка (НК 024:2019: 

62517 Сайзер для сухожильних хорд) (33162200-5); Лоток (НК 024:2019: 13730 

Стерилізаційний контейнер) (33169300-5); Ретрактор (НК 024:2019: 35313 Серцевий 

ретрактор) (33162200-5); Кільце (НК 024:2019: 13895 Пристрій для утримування хірургічних 

ниток) (33162200-5); Вимірювач (НК 024:2019: 47684 Пристрій для визначення розміру 

кільця серцевого клапана, багаторазового використання) (33162200-5); Щипці (НК 024:2019: 

44354 Судинні ножиці) (33162200-5); Гачок (НК 024:2019: 45716 Багаторазовий інструмент 

для опускання вузла швової нитки) (33162200-5); Штовхач (НК 024:2019: 45716 

Багаторазовий інструмент для опускання вузла швової нитки) (33162200-5); Ножиці (НК 

024:2019: 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові) (33162200-5); 

Ножиці (НК 024:2019: 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові) 

(33162200-5); Ножиці (НК 024:2019: 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, 

багаторазові) (33162200-5) ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків 

 

 



Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2022-11-04-011556-а 

 

Обсяги: 37 найменувань (згідно з технічним завданням)  

 

Технічні та якісні характеристики: 

 

№ 

з/

п 

Конкретна назва предмета закупівлі Найменування 
Одиниці 

виміру 

Кільк

ість 

1 Тримач (НК 024:2019: 62379  Тримач 

ендоскопа / інструментів, з ручним 

регулюванням)  (33162200-5) 

Тримач для 

інструменту 

шт 1 

2 Ретрактор (НК 024:2019: 13391 

Грудний ретрактор) (33162200-5) 

Ретрактор з подвійним 

шарніром для 

мініінвазивної хірургії 

комплек

т 

1 

3 Фіксатор (НК 024:2019: 46774 Лезо 

ретрактора) (33162200-5) 

Фіксатор передсердних 

гачків 

шт 3 

4 Лопатка (НК 024:2019: 38127  

Шпатель судинний) (33162200-5) 

Лопатка багатоцільова, 

гнучка 

шт 1 

5 Гачок (НК 024:2019: 35313 Серцевий 

ретрактор) (33162200-5) 

Передсердний гачок, за 

Кулі 

шт 1 

6 Лопатка (НК 024:2019: 38127 

Шпатель судинний) (33162200-5) 

Лопатка багатоцільова шт 1 

7 Прут (НК 024:2019: 46774 Лезо 

ретрактора) (33162200-5) 

Прут для утримання 

стабілізуючої рамки 

шт 1 

8 Прохідник (НК 024:2019: 13504 

Грудні ножиці) (33162200-5) 

Прохідник грудної 

клітки 

шт 1 

9 Ножиці (НК 024:2019: 38727  

Хірургічні ножиці загального 

призначення, багаторазові) 

(33162200-5) 

Ножиці  трубчасті 15°, 

для мініінвазивної 

хірургії 

шт 1 

10 Голкотримач (НК 024:2019: 12726 

Багаторазовий тримач голки) 

(33162200-5) 

Голкотримач 

трубчастий, міні, для 

мініінвазивної хірургії 

шт 2 

11 Пінцет (НК 024:2019: 62466 Щипці 

хірургічні для м'яких тканин, у 

формі пінцета, багаторазового 

використання) (33162200-5) 

Пінцет трубчастий, 

делікатний, для 

мініінвазивної хірургії 

шт 1 

12 Мікроножиці (НК 024:2019: 38727 

Хірургічні ножиці загального 

призначення, багаторазові) 

(33162200-5) 

Мікроножиці, за 

Потсом 45° трубчасті, 

для мініінвазивної 

хірургії 

шт 1 

13 Мікроножиці (НК 024:2019: 38727 

Хірургічні ножиці загального 

призначення, багаторазові) 

(33162200-5) 

Мікроножиці, за 

Потсом 125° трубчасті, 

для мініінвазивної 

хірургії 

шт 1 

14 Пінцет (НК 024:2019: 62466 Щипці 

хірургічні для м'яких тканин, у 

формі пінцета, багаторазового 

використання) (33162200-5) 

Пінцет атравматичний, 

трубчастий, для 

мініінвазивної хірургії 

шт 1 



15 Пінцет (НК 024:2019: 62466 Щипці 

хірургічні для м'яких тканин, у 

формі пінцета, багаторазового 

використання) (33162200-5) 

Пінцет для утримання 

маммарії, для 

мініінвазивної хірургії 

шт 1 

16 Кліпсонакладач (НК 024:2019: 35798 

Аплікатор хірургічних кліпс, 

багаторазового використання) 

(33162200-5) 

Кліпсонакладач малих 

кліпс, для 

мініінвазивної хірургії 

шт 2 

17 Кліпсонакладач (НК 024:2019:  

35798 Аплікатор хірургічних кліпс, 

багаторазового використання)  

(33162200-5) 

Кліпсонакладач 

середніх кліпс, для 

мініінвазивної хірургії 

шт 1 

18 Пінцет (НК 024:2019: 62466 Щипці 

хірургічні для м'яких тканин, у 

формі пінцета, багаторазового 

використання) (33162200-5) 

Пінцет атравматичний, 

трубчастий, 

піддатливий, для 

мініінвазивної хірургії 

шт 1 

19 Штовхач (НК 024:2019: 45716  

Багаторазовий інструмент для 

опускання вузла швової нитки)  

(33162200-5) 

Штовхач шва, для 

мініінвазивної хірургії 

шт 1 

20 Затискач (НК 024:2019: 35596 

Васкулярний затискач, 

багаторазовий) (33162200-5) 

Затискач 

атравматичний, за 

Дебейкі-Беком 

шт 1 

21 Протектор (НК 024:2019: 47431 

Радіальний хірургічний ретрактор) 

(33162200-5) 

Протектор 

силіконовий, для 

мініінвазивного 

доступу 

шт 3 

22 Викусувач (НК 024:2019: 47914 

Перфоратор аорти, одноразового 

використання) (33162200-5) 

Викусувач аортальний, 

одноразового 

використання 

шт 4 

23 Тримач (НК 024:2019: 12235  

Руків’я скальпеля багаторазового 

використання)  (33162200-5) 

Тримач для міні лез, з 

захистом,  для 

мініінвазивної хірургії 

шт 1 

24 Леза (НК 024:2019: 12234  

Лезо ножа) (33162200-5) 

Леза для скальпеля шт 1 

25 Затискач (НК 024:2019: 34947 

Затискач аорти) (33162200-5) 

Трансторакальний 

затискач аорти 

шт 1 

26 Ретрактор (НК 024:2019: 35313  

Серцевий ретрактор) (33162200-5) 

Ретрактор для 

мітрального клапану 

шт 1 

27 Лінійка (НК 024:2019: 62517 Сайзер 

для сухожильних хорд) (33162200-5) 

Лінійка для 

вимірювання хорд 

шт 1 

28 Лоток (НК 024:2019: 13730  

Стерилізаційний контейнер)     

(33169300-5) 

Лоток пластиковий для 

стерилізації 

шт 1 

29 Ретрактор (НК 024:2019: 35313 

Серцевий ретрактор) (33162200-5) 

Ретрактор для 

трикуспідального 

клапану 

шт 1 

30 Кільце (НК 024:2019: 13895 Пристрій 

для утримування хірургічних ниток) 

(33162200-5) 

Кільце для 

утримування ниток, 

пружинне 

шт 1 

31 Вимірювач (НК 024:2019: 47684 

Пристрій для визначення розміру 

кільця серцевого клапана, 

Вимірювач розміру 

клапану 

комплек

т 

1 



багаторазового використання) 

(33162200-5) 

32 Щипці (НК 024:2019: 44354 

Судинні ножиці) (33162200-5) 

Щипці кісткові для 

декальцифікації 

шт 1 

33 Гачок (НК 024:2019: 45716 

Багаторазовий інструмент для 

опускання вузла швової 

нитки) (33162200-5) 

Гачок для шовного 

матеріалу, для 

мініінвазивної хірургії 

шт 1 

34 Штовхач (НК 024:2019: 45716 

Багаторазовий інструмент для 

опускання вузла швової 

нитки) (33162200-5) 

Штовхач вузлів, для 

мініінвазивної хірургії 

шт 1 

35 Ножиці (НК 024:2019: 38727 

Хірургічні ножиці загального 

призначення, багаторазові) 

(33162200-5) 

Ножиці за Тоенісом-

Едсоном, делікатні 

шт 1 

36 Ножиці (НК 024:2019: 38727 

Хірургічні ножиці загального 

призначення, багаторазові) 

(33162200-5) 

Ножиці лігатурні шт 1 

37 Ножиці (НК 024:2019: 38727 

Хірургічні ножиці загального 

призначення, багаторазові) 

(33162200-5) 

Ножиці диссекційні, за 

Метценбаумом-Фіно 

шт 1 

 

 

 

№ 

п/п 

 Значення параметра, характеристики  

або наявність функції 

1 Тримач для 

інструменту 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Наявність кріплення до операційного столу; 

Штанга кріплення L-подібна 

2 Ретрактор з 

подвійним шарніром 

для мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Ширина розкриття ретрактора не менше 150 мм; 

Наявність двох пар змінних лез у комплекті; 

Наявність леза глибиною не більше 55 мм і шириною не 

більше 45 мм; 

Наявність леза глибиною не менше 65 мм і шириною не 

більше 45 мм; 

Наявність з’ємної штанги у комплекті для кріплення 

додаткових аксесуарів 

3 Фіксатор 

передсердних гачків 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Діаметр фіксуючого отвору 6 мм. 

4 Лопатка 

багатоцільова, гнучка 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Діаметр стрижня 6 мм; 

Довжина 24-27 см. 

5 Передсердний гачок, 

за Кулі 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Діаметр стрижня 6 мм; 

Довжина 22-25 см. 

6 Лопатка 

багатоцільова 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Діаметр стрижня 6 мм; 

Довжина 28-30 см. 

7 Прут для утримання 

стабілізуючої рамки 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Довжина не менше 20 см; 



Діаметр стрижня 6 мм; 

Для утримання стабілізуючої рамки 

8 Прохідник грудної 

клітки 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Довжина 34-36 см; 

З фіксатором. 

9 Ножиці  трубчасті 

15°, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал  нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Робоча довжина 17 см; 

Леза вигнуті на 15°; 

Діаметр стрижня робочої частини 5 мм 

10 Голкотримач 

трубчастий, міні, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал  нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Робочі губки з твердосплавними вставками; 

Робоча довжина 17 см; 

Діаметр стрижня робочої частини 2,7 мм 

11 Пінцет трубчастий, 

делікатний, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал  нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Зубці типу Дебейкі; 

Кількість зубців 2x3; 

Робоча довжина 17 см; 

Діаметр стрижня робочої частини 5 мм 

12 Мікроножиці, за 

Потсом 45° 

трубчасті, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Леза вигнуті на 45°; 

Робоча довжина 17 см; 

Діаметр стрижня робочої частини 3,4 мм 

13 Мікроножиці, за 

Потсом 125° 

трубчасті, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал робочої частини - нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Леза вигнуті на 125°; 

Робоча довжина 17 см; 

Діаметр стрижня робочої частини 3 мм 

14 Пінцет 

атравматичний, 

трубчастий, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал робочої частини - нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Зубці типу Дебейкі; 

Кількість зубців 1x2; 

Робоча довжина 17 см; 

Діаметр стрижня робочої частини 3,4 мм 

15 Пінцет для 

утримання маммарії, 

для мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Довжина губок, не більше 10 мм; 

Ширина губок, не більше 1,5 мм; 

Робоча довжина 17 см; 

Діаметр стрижня робочої частини 3,4 мм 

16 Кліпсонакладач 

малих кліпс, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Для кліпс розміру «малі»; 

Робоча довжина 25 см; 

Діаметр стрижня робочої частини 5 мм 

17 Кліпсонакладач 

середніх кліпс, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Для кліпс розміру «середні»; 

Робоча довжина 25 см; 

Діаметр стрижня робочої частини 5 мм 

18 Пінцет 

атравматичний, 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 



трубчастий, 

піддатливий, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Зубці типу Дебейкі; 

Кількість зубців 1x2; 

Робоча довжина 17 см; 

Діаметр стрижня робочої частини 3 мм 

19 Штовхач шва, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал робочої частини - нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Робоча довжина 17 см; 

Діаметр стрижня робочої частини 3 мм 

20 Затискач 

атравматичний, за 

Дебейкі-Беком 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Фіксатор кремальєра; 

Форма щелепи нахилена ; 

Довжина 19-21 см 

21 Протектор 

силіконовий, для 

мініінвазивного 

доступу 

Матеріал пластик та силікон; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Стерильна упаковка; 

Відсутність латексу у складі; 

Застосування для розрізів 6-9 см; 

Дві штуки в упаковці 

22 Викусувач 

аортальний, 

одноразового 

використання 

Довжина 17-20 см; 

Діаметр отвору 4,0-4,8 мм; 

Гострий, ріжучий, металевий край з нержавіючої сталі; 

Форма - авторучка, з двома упорами; 

Стерильна упаковка; 

23 Тримач для міні лез, 

з захистом,  для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Довжина 36-38 см. 

24 Леза для скальпеля Матеріал нержавіюча сталь; 

Пакування по 10 штук; 

Стерильна упаковка; 

Типорозмір леза №65.  

25 Трансторакальний 

затискач аорти 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Ручки з кільцями; 

Механізм з ковзаючим валом; 

Фіксатор кремальєра; 

Довжина щелепи 100 мм; 

Наявність зубців типу Дебейкі; 

Довжина робочої частини в межах 25-27 см; 

Загальна довжина 34-36 см. 

26 Ретрактор для 

мітрального клапану 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Має включати в себе  не менше 5 змінних лез; 

Наявність леза довжиною 38-42 мм і шириною 34-36 мм; 

Наявність леза довжиною 67-73 мм і шириною 43-46 мм; 

Наявність щипців для установки лез. 

27 Лінійка для 

вимірювання хорд 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Для вимірювання довжини хорд; 

Довжина 35 см; 

Шкала вимірювання до 60 мм 

28 Лоток пластиковий 

для стерилізації 

Наявність фіксаторів для інструментів; 

Розмір 500 x 240 x 100 мм (±5%) 

29 Ретрактор для 

трикуспідального 

клапану 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Має включати в себе  не менше 5 змінних лез; 



Наявність леза довжиною 23-26 мм і шириною 16-21 мм; 

Наявність леза довжиною 23-26 мм і шириною 45-50 мм; 

Наявність щипців для установки лез. 

30 Кільце для 

утримування ниток, 

пружинне 

Матеріал - нержавіюча сталь; 

Розбірна конструкція; 

Діаметр кільця, не менше 230 мм 

31 Вимірювач розміру 

клапану 

Для визначення розміру серцевого клапану; 

Комплект має містити не менше 4-х насадок для 

визначення розміру клапану 

32 Щипці кісткові для 

декальцифікації 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Довжина 28-32 см; 

Форма щелепи пряма; 

Ширина щелепи 3 мм. 

33 Гачок для шовного 

матеріалу, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Кінчик 1,5-2,0 мм; 

Робоча довжина 35-36 см. 

34 Штовхач вузлів, для 

мініінвазивної 

хірургії 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Для мініінвазивної хірургії; 

Робоча довжина 35-36 см. 

35 Ножиці за Тоенісом-

Едсоном, делікатні 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Довжина 22-24 см. 

36 Ножиці лігатурні Матеріал нержавіюча сталь; 

Хвостовики прямі; 

Довжина 22-24 см. 

37 Ножиці диссекційні, 

за Метценбаумом-

Фіно 

Матеріал нержавіюча сталь; 

Форма леза вигнута; 

Довжина 22-24 см. 

 

 

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування: 

4 173 270,00 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. 
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