
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: 

Підйомник пересувний, з електричним приводом (НК 024:2019: 46150 - Пересувна 
система піднімання і переміщення пацієнта з живленням від мережі)(33158400-6); 
Платформа балансир (НК 024:2019: 35060 – Тренажер для ніг)(33158400-6); Система 
безперервного пасивного руху колінного суглоба (НК 024:2019: 36313 - Тренажер для 
тривалої пасивної розробки тазостегнового / колінного суглоба)(33154000-4); Пристрій 
нахилу для електричного чайника (НК 024:2019: 30101 — Допоміжний пристрій для 
підіймання / нахиляння предметів)(33158400-6); Столове приладдя (НК 024:2019: 31197 
— Прилади столові адаптувальні)(33158400-6); Обмежувач для тарілки (НК 024:2019: 
31200 — Бортик для запобігання випаданню їжі з тарілки)( 33158400-6); Стіл 
реабілітаційний з електропідйомом (НК 024:2019-32264 - Стіл / кушетка масажна, з 
живленням від мережі)(33158400-6); Апарат для активно пасивної механотерапії 
верхніх і нижніх кінцівок (НК 024:2019: 10383 – Велоергометр)(33154000-4); Палиця 
опорна з чотирма ніжками, що регулюються (НК 024:2019: 31116-Палиця багато 
опорна)(33158400-6); Тренажер для пасивної мобілізації з мотором  Bi-Bike (НК 
024:2019:10385-Велотренажер)(33158400-6) 

ДК 021:2015:33150000-6 – Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та 
фізичної терапії 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями  
ID: UA-2022-12-07-015356-a 
Обсяги: 10найменувань  
Технічні та якісні характеристики: 

 
№ 
п/п 

 
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ  

1. Підйомник пересувний, з електричним приводом 
1. Підйомник пересувний, з електричним приводом ЕМП (далі по тексту - підйомник), 

підсилений і призначений для підйому та переміщення людей з обмеженими фізичними 
можливостями, номінальною вантажопідйомністю 140 кг, всередині приміщення виключно у 
м’якому підвісі, використовується як у медичних закладах так і в домашніх умовах. Корпус 
підйомника виготовлений зі сталі та захиений антикорозійним покриттям (порошкова 
епоксидно - поліефірна фарба). 

2. Підйомник оснащений електро-приводом, акумулятором із захистом від повної розрядки, 
функціями аварійного спуску та зупинки («екстрений СТОП»). 

3. База може регулюватися за шириною, для збільшення площі опори при підйомі людини, 
натисканням на педаль. 

4. Колеса є самоорієнтовними, задні колеса блокуються за допомогою стоянкового гальма. 
5. Габаритні розміри : Ширина х Довжина х Висота, мм* не більше:   600-860*1130*1285 
6. Максимальна вага пацієнта не більше (кг): 140 
7. Тривалість роботи :2 хв. навантаження / 18 хв. пауза    
8. Напруга 220-240 /50 (В / Гц) 



9. Сист. управління IP54 24V DC / 2,9A 
1. Привід IP54 24V DC / 2,9A 
11.  Пульт IPX4 24V DC 
12. Акумулятор IPX4 230V/24V, 500 mA 
13. Батарея IP54 24V DC / 2,9А*год 
14.  Безпека : - Аварійний спуск 

                  - Батарея низького заряду 
                  -Аварійний ТОП 

15. Середня швидкість підйому, мм/с 7 
1. Осьова сила штовхання, Н 6000 
17. Тип підйому: плавний безступінчатий 
  

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції по підйомнику, учасник повинен 
надати у складі тендерної пропозиції наступні документи (інформацію): 

1. Гарантійний лист від учасника про те, що гарантійний строк експлуатації  становитиме не 
менше як 1 рік з дня придбання користувачем. 

2. Інструкцію з експлуатації українською  мовою. 
3. Сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO-13485:2016. 
4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості 

та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  
На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу гарантійного листа 

виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження 
поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно 
уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником 
товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у необхідній кількості, якості та в 
потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист 
повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета 
закупівлі. 

5. Гарантійний лист від учасника про те, що Учасник має сертифікованих виробником 
спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання, а також надати 
копію сертифікту. 

6. Сертифікат та/або Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо 
медичних виробів. 

7. Фото запропонованого товару для об’єктивної оцінки запропонованого учасником товару. 
8. Гарантійний лист від учасника про те, що рік виготовлення не раніше 2022р. 
 Фото з мережі Інтернет, для прикладу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2.  
Платформа балансир 

1. Призначена для допомоги у відновленні рухових функцій ніг та кульшового суглобу 
тренування різних груп м’язів спини. 

2. Зовнішня поверхня стійка до оброблення дезиніфікаційними засобами, зареєстрованими в 
Державному реєстрі дезінфікційних засобів України. 

3. Габаритні розміри, мм: 
                                       довжина  не менше  1100 
                                       ширина не менше     600 
                                       висота не менше       130 

4. Навантаження: ≤80 кг 
5. Маса: ≤ 3,5 кг 
 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції по платформі балансир, учасник 

повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи (інформацію): 
1. Гарантійний лист від учасника про те, що гарантійне обслуговування буде не менше ніж 12 

дванадцять) місяців. 
2. Інструкція з експлуатації українською  мовою. 
3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості 

та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  
На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу гарантійного листа 

виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження 
поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно 
уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником 
товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у необхідній кількості, якості та в 
потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист 
повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета 
закупівлі. 

4. Сертифікат та/або Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо 
медичних виробів. 

5. Фото запропонованого товару для об’єктивної оцінки запропонованого учасником товару. 
6. Гарантійний лист від учасника про те, що рік виготовлення не раніше 2022. 
 Фото для прикладу з мережі інтернет: 

 
 
 
 
 
 

  
 

3. Система безперервного пасивного руху колінного суглоба 

1. Виріб, що працює від мережі (мережі змінного струму), призначений для тривалої пасивної 
розробки кульшового та / або колінного суглобів, як правило, після хірургічної операції на 
суглобі / травми з метою прискорення процесу загоєння; деякі моделі можуть також 
функціонувати за участю самого пацієнта для виконання ним контрольованих активних рухів. 
За допомогою виробу можна стимулювати тканини суглобів, циркуляцію рідини, зменшувати 
набряки в області суглобів і здійснювати тренування нервово-м'язової системи та координації 
рухів. Виріб, як правило, складається з каретки з приводом і ремнів для утримання і 
пересування ноги / коліна, а також електричного блоку управління, за допомогою якого 
медичний працівник може встановлювати діапазон / швидкість рухів; також може містити 
цифровий дисплей і ручні / автоатичні запобіжні пристрої. 

2. Пристрій складається з основного комп'ютера, вузла фіксації, ручного контролера, мобільної 



основи та автоматичного вузла підйому агрегату 
3. Наявність спеціально розробленого електродвигуна з низьким рівнем шуму і великим 

терміном служби. 
4. Наявність цифрового управління мікрокомп'ютера, що приймає імпортовані інтегровані 

частини, та центрального процесору з великим обсягом імпорту та інтелектуальних 
розроблених програм, пристрій також має функцію запобігання від перевантаження.   

5. Рідкокристалічний дисплей з великим екраном, всі параметри легко читані 
6. Можливість регулювання по висоті механічно з допомогою дистанційного пульта 
7. Мобільність в межах приміщення, за рахунок власної рами з колесами 
8. Діапазон кута переміщення колінного суглоба: 0 ° - 125 °;  

Діапазон кута переміщення тазостегнового суглоба: 25 ° -100 °; Діапазон кута переміщення 
гомілковостопного суглоба: 0 ° -40 °; Діапазон кутової швидкості руху: 0.5 ° - 2.5 ° / с; 
Діапазон кутового переміщення підніжки: ≤ 40 ° Електроживлення: 220V, 50Hz Потужність: 
70W 

9.  Габаритні розміри, мм: 
Довжина - 1000…1400; 
Ширина не більше - 620; 
Висота -1000…1200. 

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції по системі безперервного 
пасивного руху колінного суглоба, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції 
наступні документи (інформацію): 

1. Гарантійний лист від учасника про те, що гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня 
придбання користувачем. 

2. Інструкція з експлуатації українською  мовою. 
3. Сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015  та ISO-13485:2016 
4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості 

та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  
На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу гарантійного листа 

виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження 
поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно 
уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником 
товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у необхідній кількості, якості та в 
потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист 
повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета 
закупівлі. 

5. Гарантійний лист від учасника про те, що Учасник має сертифікованих виробником 
спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання, а також надати 
копію сертифікту. 

6. Сертифікат та/або Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо 
медичних виробів. 

7. Фото запропонованого товару для об’єктивної оцінки запропонованого учасником товару. 
8. Гарантійний лист від учасника про те, що рік виготовлення не раніше 2022р 
 Фото зразка  з мережі інтернет: 

 
 
 

  

4. Пристрій нахилу для електричного чайника 



 
1. 
 

Пристрій нахилу для електричного чайника надає можливість людині з обмеженими 
фізичним можливостями  безпечно наливати кип’яток до чашки не тримаючи в руках гарячий 
чайник. 

2. Призначений для людей з ураженням опорно-рухового апарату або нервової системи, 
артрози, невропатії верхніх кінцівок, наслідки травм м’язу та сухожилків. 

3. Пристрій виготовлений з металевого каркасу. 

4. 

Габаритні розміри, мм, не більше: 
Довжина 330 
Ширина 240 
Висота 190 

5. Маса виробу кг, не більше 0,011 

 
Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції по пристрою нахилу для 
електричного чайника, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні 
документи (інформацію): 

1. Гарантійний лист від учасника про те, що гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня 
придбання користувачем. 

2. Інструкція з експлуатації українською  мовою. 

3. 

Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості 
та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  

На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу гарантійного листа 
виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження 
поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно 
уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником 
товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у необхідній кількості, якості та в 
потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист 
повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета 
закупівлі. 

4. Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. 
5. Фото запропонованого товару для об’єктивної оцінки запропонованого учасником товару. 
6. Гарантійний лист від учасника про те, що рік виготовлення не раніше 2022р. 

 

Фото для прикладу з інтернет: 

  
 

5. Столове приладдя 

1. 
 Столове приладдя призначене для людей, які страждають тремтінням рук та захворюванням 
суглобів. Столове приладдя згинається під індивідуальним кутом щоб не напружувати 
зап'ястя. 

2. 
Показання до призначення: ДЦП, ураження опорно-рухового апарату або нервової системи, 
артрози, невропатії верхніх кінцівок, наслідки травм м’язу та сухожилків, порез, таплегія 
верхної кінцівки. 

3. 

Столове приладдя складається з комплекту до якого   водять: (надати гарантійний лист від 
учасника) 

1. - ложка чайна – 1 шт.; 
2. - ложка десертна – 1 шт.; 
3. - ложка столова – 1 шт.; 
4. - веделка – 1 шт.; 
5. - ніж столовий – 1 шт.;  



6. - утримувач – 1 шт. 

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції по столовому приладдю, учасник 
повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи (інформацію): 

1. Надати копію паспорта відповідності із зазначеними характеристиками та/або інструкцію із 
застосування. 

2. Гарантійний лист від учасника про те, що гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня 
придбання користувачем. 

3. 

Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості 
та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  

На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу гарантійного листа 
виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження 
поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно 
уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником 
товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у необхідній кількості, якості та в 
потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист 
повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета 
закупівлі. 

4. Сертифікат та/або Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо 
медичних виробів. 

8. Фото запропонованого товару для об’єктивної оцінки запропонованого учасником товару. 

 
 

Фото для прикладу: 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

6. Обмежувач для тарілки 

1. Обмежувач для тарілки, який призначений для приймання їжі людьми  з ДЦП,  обмеженими 
фізичними можливостями,  з порушеннями координації рухів  і погіршеннями дрібної 
моторики рук. 

2. Виготовлений з високоякісного харчового  полімеру. 
3. Габаритні розміри :  

Діаметром не більше 14” Ø,  
Висотою не більше 30мм.  
Маса виробу не повинна перевищувати 0,035 кг. 

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції по обмежувачу для тарілки, 
учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи (інформацію): 

1. Надати копію паспорта відповідності із зазначеними характеристиками. 
2. Гарантійний лист від учасника про те, що гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня 

придбання користувачем. 
3. Інструкція з експлуатації українською  мовою. 
4. Сертифікат та/або Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо 

медичних виробів. 
5. Фото запропонованого товару для об’єктивної оцінки запропонованого учасником товару. 
8. Фото для прикладу:   

 
 
 
 
 
 
 

  
 

7. Стіл реабілітаційний з електропідйомом 



1. Призначен для використання в амбулаторіях, масажних і косметологічних кабінетах для 
проведення сеансів лікувального, спортивного масажу, мануальної терапії, косметологічних 
процедур. 

2. Наявність лінійного електроприводу, який управляється за допомогою дистанційного пульта. 
3. Наявність самоорієнтованих колес, які можуть висуватись за межі опорних ніжок, на висоту 

достатню для пересування столу в межах кабінету. 
4. Габаритні розміри не менше : 
 Довжина  - 2000 мм 
 Ширина  - 1200 мм 
 Висота -   500 — 1000 мм 

5. Маса ≤  90 кг 
6. Максимальне навантаження ≤ 150 кг 
7. Зовнішня поверхня повинна бути стійкою до оброблення миючими та дезінфікаційними 

засобами 
 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції по стілу реабілітаційному з 

електропідйомом, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні 
документи (інформацію): 

1. Гарантійний лист від учасника про те, що гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня 
придбання користувачем. 

2. Інструкція з експлуатації українською  мовою. 
3. Надати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO-13485:2016. 
4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості 

та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  
На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу гарантійного листа 

виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження 
поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно 
уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником 
товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у необхідній кількості, якості та в 
потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист 
повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета 
закупівлі. 

5. Сертифікат та/або Декларація про відповідністі продукції  вимогам Технічного регламенту 
щодо медичних виробів, зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних 
виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики 
in vitro в обіг. 

6. Фото запропонованого товару для об’єктивної оцінки запропонованого учасником товару. 
7. Гарантійний лист від учасника про те, що рік виготовлення не раніше 2022р. 
 Фото з мережі Інтернет для прикладу : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
8. Апарат для активно-пасивної механотерапії кінцівок 
1. Апарат для активно-пасивної механотерапії кінцівок: 

          Верхніх 
          Нижніх 

2. Вага модулю для нижніх кінцівок:  
          Не більше 34 кг +/- 5% 

3. Вага модулю для верхніх кінцівок:  
          Не більше 13 кг +/- 5% 

4. Контроль швидкості:  
          Не гірше від 10-90 об/хв 



5. Контроль потужності:  
          Не гірше від 1- 120 Вт 

6. Програмування часу тренування: 
          Не гірше від 1- 99 хвилин 

7. Режими роботи:  
Активний 
Пасивний 
Допоміжний 

8. Можливість керувати дистанційно за допомогою планшетного ПК (Android)  
Наявність 

9. Сенсорний екран:  
         Не менше 10дюймів +/- 5% 

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції по апарату  для активно-
пасивної механотерапії кінцівок, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції 
наступні документи (інформацію): 

1. Гарантійний лист від учасника про те, що гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня 
придбання користувачем. 

2. Інструкція з експлуатації українською  мовою. 
3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості 

та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  
На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу гарантійного листа 

виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження 
поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно 
уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником 
товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у необхідній кількості, якості та в 
потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист 
повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета 
закупівлі. 

4. Сертифікат та/або Декларація про відповідністі продукції  вимогам Технічного регламенту 
щодо медичних виробів, зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних 
виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики 
in vitro в обіг. 

5. Фото запропонованого товару для об’єктивної оцінки запропонованого учасником товару. 
6. Гарантійний лист від учасника про те, що рік виготовлення не раніше 2022р. 
 Фото з мережі Інтернет для прикладу : 

 
 

  
 

9. Палиця опорна з чотирма ніжками, що регулюється 

1. Палиця металева призначена для опори при ходьбі людей, які мають травми і захворювання 
нижніх кінцівок, а також осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб похилого віку 

2. Повинна складатися з: 
пластмасової ручки,  
4-х гумових наконечників,  
металевої опори, виготовленої з алюмінієвих трубок діаметром ф18-22мм,  
кліпси-фіксатора.  

3. Палиця повинна мати можливість змінювати висоту ручки. 
 Крок регулювання висоти палиці - 25 мм 



4. Висота палиці з регулюванням -720...970 мм. 
 Маса виробу – не більше 1,5 кг. 

5. Можливість використання людиною зростом від 160 до 180 см. 
6. Зовнішня поверхня палиці повинна бути стійкою до оброблення мийними та 

дезінфікаційними засобами. 
 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції по палиці опорній з чотирма 

ніжками, що регулюється, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції 
наступні документи (інформацію): 

1. Гарантійний лист від учасника про те, що гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня 
придбання користувачем.  

2. Інструкцію із застосування українською мовою  
3. Сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015   
4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості 

та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  
На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу гарантійного листа 

виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження 
поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно 
уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником 
товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у необхідній кількості, якості та в 
потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист 
повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета 
закупівлі. 

5. Сертифікат та/або Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо 
медичних виробів. 

6. Фото запропонованого товару для об’єктивної оцінки запропонованого учасником товару. 
14 Фото для зразка з мережі Інтернет: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10. 
Тренажер для пасивної мобілізації з мотором  Bi-Bike* 

1. Тренажер призначений для використання людям з проблемами верхніх або нижніх кінцівок 
2. Наявність пульту керування 
3. Можливість регулювання швидкості  за допомогою кнопки на пульті 
4. Регулювання швидкості обертання педалей 15 – 30 – 45 – 60 об/мін 
5. Регулювання часу  3 – 6 – 9 – 12 -15 хвилин з автоматичним відключенням 
6. Живлення 220-230В 
7. Тип: пасивний / активний 
8. Наявність витратоміра калорій 
9. Підрахунок кількості обертів 
10. Регулювання напрямку обертів 
11. Вага тренажера має бути не більше 5,7 кг 
12. Розміри тренажера - 44 х 42,5 х 28,5 см 
13. Наявність функції «анти-спазм» 
 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції по тренажеру для пасивної 

мобілізації з мотором  Bi-Bike, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції 
наступні документи (інформацію): 

1. Гарантійний лист від учасника про те, що гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня 
придбання користувачем.  

2. Інструкцію із застосування українською мовою  
3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості 



та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  
На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу гарантійного листа 

виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження 
поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно 
уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником 
товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у необхідній кількості, якості та в 
потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист 
повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета 
закупівлі. 

4. Сертифікат та/або Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо 
медичних виробів. 

5. Фото запропонованого товару для об’єктивної оцінки запропонованого учасником товару. 
 Фото для зразка з мережі інтернет: 

 
 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
760 000,00 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. 


