
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: 

Цифрова рентгенівська система (НК 024:2019: 37645 - Система рентгенівська 
діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова) (33111800-9) 

ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 
стоматології та ветеринарної медицини  

 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями  
ID:UA-2022-12-15-006827-a 
Обсяги: 1 найменування  
Технічні та якісні характеристики: 
 

 

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

Відповідність 
(Так/Ні) з 
посиланням на 
сторінку офіційної 
технічної 
документації 
виробника 

1. Призначення системи рентгенівської діагностичної: 
1.1 Для рентгенологічних 

досліджень  в положеннях 
«Стоячи», Сидячи» та 
«Лежачи» з отриманням 
цифрових рентгенівських 
зображень, а також твердих 
копій знімків 

відповідність 

 

2. Характеристики колони з рентгенівським випромінювачем: 
2.1. Поздовжнє переміщення 

колони не менш ніж см 240 см  

2.2. Обертання колони навколо 
вертикальної осі з зупинками 
кожні 90о 

не менш ніж +/-180о 
 

2.3. Переміщення випромінювача 
по вертикалі не менш ніж см 130 см  

2.4. Поперечне переміщення 
випромінювача не менш ніж см 20 см  

2.5. Обертання випромінювача 
навколо горизонтальної осі не менш ніж +/-180о  

2.6. Індикація фокусної відстані та 
кута косого положення наявність  

2.7. Максимальна напруга на 
трубці не менш ніж 125 кВ  



2.8. Розмір фокусних плям трубки 
(мала/велика) не більш ніж 1,0/2,0 мм  

2.9. Теплоємність аноду трубки не менш ніж 140000 теплових 
одиниць (140 kHU) 

 

3. Характеристики коліматора: 
3.1. Керування діафрагмою ручне  
3.2. Контроль світлового поля таймер  
3.3. Поле покриття не менш ніж 35х35 см  
3.4. Дозиметричний пристрій наявність  

4. Характеристики радіографічного стола знімків: 
4.1. Розміри деки столу не менш ніж 200 см х 70 см  
4.2. Повздовжнє переміщення 

деки столу не менш ніж 70 см  

4.3. Поперечне переміщення деки 
столу не менш ніж 30 см  

4.4. Відстань приймач – дека столу не більш ніж 10 см   
4.5. Висота деки столу від підлоги не більш ніж 75 см   
4.6. Максимальна вага пацієнта не менш ніж 200 кг  
4.7. Відсіюча решітка наявність  
4.8. Іонізаційна камера наявність  

5. Характеристики вертикальної стійкі знімків: 
5.1. Вертикальне переміщення 

касето/детектор- приймача не менш ніж 130 см  

5.2. Тип руху/гальмування ручне/механічне  
5.3. Відстань від центра приймача 

до підлоги у нижньому 
положенні 

не більш ніж 55 см 
 

5.4. Відсіюча решітка наявність    
6. Характеристики рентгенівського генератора: 

6.1. Тип генератора високочастотний  
6.2. Потужність не менш ніж 40 кВт  
6.3. Діапазон напруги не менш ніж в межах від 40  

до 125 кВ 
 

6.4. Крок зміни напруги не більш ніж 1кВ  
6.5. Діапазон сили струму не менш ніж в межах від 10 

 до 500 мА 
 

6.6. Діапазон мАс не менш ніж в межах від 0,1  
до 650 мАс 

 

6.7. Діапазон зміни часу експозиції не менш ніж в межах від 1 мс  
до 6 с 

 

6.8. Кількість анатомічних 
програм не менш ніж 100  

6.9. Автоматичний контроль 
експозиції (AEC) 

наявність  

7. Характеристики цифрового плоскопанельного детектора: 
7.1. Розмір активного поля 

матриці 
не менш ніж 43х43 см   

7.2. Кількість пікселів матриці не менш ніж 3328х3328  
7.3. Розмір пікселя не більш ніж 130 мкм  
7.4. Перетворення (глибина 

зображення) 
не менш ніж 14 біт  

7.5. Час отримання зображення не більш ніж 3 с  
7.6. Вага не більш ніж 4 кг  



8. Характеристики робочої станції оператора: 
8.1. На базі комп’ютеру з 

процесором та робочою 
частотою 

не гірше ніж 6 ядер 
не менш ніж 3 МГц 

 

8.2. Оперативна пам’ять не менш ніж 4 Гб  
8.3. Жорсткий диск не менш ніж 1 Тб  
8.4. РК-монітор з діагоналлю  не менш ніж 24”  
8.5. Оптичний привід DVD+/-RW наявність  
8.6. DICOM сумісність наявність  
8.7. Зберігання зображень наявність  
8.8. Друк зображень наявність  
8.9. Наявність функції обробки 

зображень наявність  

8.1
0. 

Експорт досліджень  на диски 
CD /DVD з вбудованою 
програмою для перегляду та 
роботи із зображеннями 

наявність 

 

8.1
1. 

Набір додаткових 
інструментів оператора: зміна 
яскравості/контрастності 
зображення, 
збільшення/переміщення, 
колімація 

наявність 

 

8.1
2. 

Використання критеріїв 
пошуку: ПІБ пацієнта, номер 
пацієнта, номер дослідження, 
дата дослідження, вид 
дослідження 

наявність 

 

8.1
3. 

Зберігання не менше ніж 10 
тисяч рентгенографічних 
зображень 

наявність  

8.1
4 

Джерело безперебійного 
живлення наявність   

9. Характеристики принтера: 
9.1. Тип принтера настільний  
9.2. Технологія друку прямий термографічний друк  
9.3. Формати плівок, що 

використовуються 
20х25 см, 25х30 см, 35х35 см, 
35х43 см 

 

9.4. Тип плівки, що 
використовується  

не світлочутлива  

9.5. Розрізнювальна здатність не менш ніж 320 крапок на 
дюйм 

 

9.6. Контрастна роздільна 
здатність друку 

не менш ніж 12 біт на піксель  

9.7. Продуктивність роботи для 
плівок формату 35 на 43 см 

не менш 75 плівок за годину  

9.8. Цикл отримання першої 
плівки для плівок формату 
35х43 см 

не більш ніж 100 секунд  

9.9. Dicom сумісність наявність  
10. Комплектація системи рентгенівської діагностичної: 

10.
1 

Радіографічний стіл знімків з 
колоною із вищезазначеними 
параметрами 

наявність  



Вертикальна стійка знімків з 
вищезазначеними 
характеристиками 
Рентгенівська трубка з 
вищезазначеними 
параметрами 
Рентгенівський генератор з 
вищезазначеними 
характеристиками 
Плоскопанельний детектор з 
вищезазначеними 
параметрами 
Робоча станція оператора з 
вищезазначеними 
параметрами 
Принтер для друку медичних 
рентгенівських зображень з 
вищезазначеними 
параметрами 

 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
3 705 900,00 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. 


