
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:

Пристрій для переливання крові (НК 024: 2019: 38569 Набір для переливання крові)
(33194210-1); Пристрій для вливання інфузійних розчинів (НК 024: 2019: 43324 Система
для переливання рідин загального призначення) (33194100-7); Система для
внутрішньовенної інфузії Intrafix Safe Set (НК 024: 2019: 43324 Система для
переливання рідин загального призначення) (33194100-7); Набір для внутрішньовенної
інфузії Exadrop Neutrapur (НК 024: 2019: 43324 Система для переливання рідин
загального призначення) (33194100-7); Бахіли (НК 024: 2019: 61937 Бахіли хірургічні)
(33199000-1); Шапочка (НК 024:2019: 32297 Шапочка хірургічна, одноразового
використання, нестерильна) (33199000-1); Пробірка (НК 024:2019: 57900 Пробірка для
збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA) (33192500-7); Пробірка (НК 024:2019:
43588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3 ЕДТА) (33192500-7);
Пробірка (НК 024:2019: 42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з
активатором згортання IVD) (33192500-7);Пробірка (НК 024:2019: 41128 Пробірка
вакуумна для взяття зразків крові IVD, з активатором згортання і гелем для
розділення) (33192500-7); Пробірка (НК 024:2019: 42585 Пробірка вакуумна для взяття
зразків крові, з цитратом натрію, IVD) (33192500-7); Пробірка (НК 024:2019: 47589
Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з літію гепарином) (33192500-7);
Пробірка (НК 024: 2019: 14189 Культуральна пробірка) (33192500-7) (ДК 021:2015:
33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги ID: UA-2023-01-18-014061-a

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
1 660 000,00 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 закупівель в електронній системі закупівель ПРОЗОРРО.

Технічні та якісні характеристики:

№
з/п

Конкретна
назва предмета
закупівлі

Назва та опис * Технічні характеристики

Один
ця

вимі
ру

Кіль-кіст
ь

1. Пристрій для
переливання
крові (НК 024:
2019: 38569 Набір
для переливання
крові)
(33194210-1)

Пристрій для
переливання
крові
HEMOPLAST
®, стерильний,
ПК 21-02
(Металева
голка, блістер)
або еквівалент

Пристрій призначений для переливання реципієнту
крові та її компонентів.
Пристрій комплектується ін’єкційною голкою розміром
1,2 х 38 мм. Голки ін’єкційні мають атравматичну
заточку вістря та покриті мастилом. Приєднувальний
конус голок – „Луєр” з елементом замикаючого
з’єднання «Луєр-Лок».
Пристрій комплектується повітроводом, який забезпечує
фільтрацію повітря від мікроорганізмів.



Плавне регулювання швидкості переливання, від
крапельного до струминного режиму, забезпечується
роликовим затискачем. Конструкція краплеутворюючого
елементу забезпечує утворення 20 крапель із
(1,0 ± 0,1) г дистильованої води, температура якої (23 ±
2) °С.
Фільтруючий вузол забезпечує фільтрацію консервованої
крові, яка зберігалася не менше 14 днів з коефіцієнтом
фільтрації не менше 80 % та захищає пацієнта від
попадання в кровоносну систему згустків крові розміром
більш ніж 200 мкм.
Пристрій виготовляється без застосування клеїв та
токсичних розчинників.
З’єднання деталей пристрою (без ін’єкційної голки)
герметичне при мінімальному внутрішньому
надлишковому тиску 50 кПа.
Крапельниця пристрою напівжорстка з об’ємом
заповнення 22 мл, що забезпечує зручність її заповнення.
Прозорість крапельниці та трубок забезпечує візуальне
контролювання заповнення пристрою.
Наявність ін'єкційного вузла дозволяє проводити, при
необхідності, додаткові ін'єкції лікарських препаратів
голкою діаметром 0,8 мм.
Голка підключення до ємності – металева. Голка має
бічний отвір.
Довжина пристрою (без голки ін’єкційної) не менше
1550 мм.
Пристрої одноразового застосування, стерильні,
апірогенні, нетоксичні.
Стерилізація пристроїв проводиться газовим методом –
оксидом етилену.
Споживча тара забезпечує збереження стерильності
пристроїв протягом терміну придатності.
Споживча тара пристроїв містить інформацію двома
мовами: українською, англійською.
Термін придатності пристроїв – 5 років від дня
виготовлення

шт 12000

2. Пристрій для
вливання
інфузійних
розчинів (НК 024:
2019: 43324
Система для
переливання
рідин загального
призначення)
(33194100-7)

Пристрій для
вливання
інфузійних
розчинів
HEMOPLAST
®, стерильний,
ВКР (Металева
голка, Луєр)
або еквівалент

Пристрій призначений для вливання інфузійних розчинів
та кровозамінників, ВКР, стерильний одноразового
використання. Відповідає вимогам Технічного
Регламенту щодо медичних виробів.
Комплектується ін‘єкційною голкою 08мм х 38 мм (21G
1/2).
Пристрій комплектується повітроводом, який забезпечує
фільтрацію повітря від мікроорганізмів.
Приєднувальний конус головки пристрою- «Луєр».
Приєднувальний конус голок – «Луєр».
Плавне регулювання швидкості переливання, від
крапельного до струминного режиму, проводиться
роликовим затискачем.
Наявність латексного ін’єкційного вузла дозволяє
проводити при необхідності додаткові ін’єкції
фармацевтичних препаратів голкою діаметром 08 мм.
Пристрій виготовлено без застосування клеїв та
токсичних розчинників, з’єднання деталей пристрою (без
ін’єкційної голки) герметичне при мінімальному
внутрішньому надлишковому тиску 50 кПА.
Конструкція краплеутворюючого елементу крапельниці
забезпечує утворення 20 крапель з (1±0,1) г з
дистильованої води з температурою (20 ±2) °С.
Крапельниця пристрою напівжорстка , що забезпечує
зручність її заповнення. Прозорість крапельниці та
трубок забезпечує візуальне контролювання заповнення
пристрою.
Об’єм заповнення крапельниці 11 см³.

шт

57000



Фільтр для розчину забезпечує видалення не менше 80%
мікрочасток розміром більше 20мкм.
Голка підключення до ємності-металева.
Довжина трубок пристрою складає 1425 мм і 140 мм.
Пристрій одноразового застосування, стерильний
апірогенний, нетоксичний.
Пакування забезпечує збереження стерильності
пристрою протягом терміна придатності.
Пакування пристрою має інформацію на двох мовах
українська і англійська.
Термін придатності 5 років з дати виготовлення.

3. Система для
внутрішньовенної
інфузії Intrafix
Safe Set (НК 024:
2019: 43324
Система для
переливання
рідин загального
призначення)
(33194100-7)

Система для
внутрішньовен
ної  інфузії
Intrafix SafeSet
або еквівалент

Загальна характеристика
Вбудована в інфузійну систему крапельна камера з
партикулярним фільтром 15 мкм з технологією ЕйрСтоп
(AirStop), що запобігає опорожненню системи та
вбудованим вентиляційним каналом з захисним
ковпачком.
Технічні характеристики:
Довжина - 180 см.
З’єднання - Луер-Лок
Матеріал трубкиПВХ
Відсутність фталатів (DEHP)

шт 300

4. Набір для
внутрішньовенної
інфузії Exadrop
Neutrapur (НК
024: 2019: 43324
Система для
переливання
рідин загального
призначення)
(33194100-7)

Набір для
внутрішньовен
ної інфузії
Exadrop®
Neutrapur або
еквівалент

Загальний опис:
Набір для внутрішньовенної інфузії з точним
регулятором швидкості для гравітаційної інфузії.
Характеристики виробу:
− Вбудована внутрішньовенна система Intrafix®
Air, рідинний фільтр 15 мкм.
− Вбудована в інфузійну систему дозуюча камера з
круглим, градуйованим диском що обертається, дозволяє
підтримувати постійну швидкість введення
медикаментів від 0 до 250 мл/год.
− Точна швидкість протягом всього періоду інфузії
забезпечується за допомогою зміни жорсткого
капілярного пазу в пристрої регулювання.
− Наявність на системі зажиму для короткочасного
переривання інфузії.
− Довжина трубки системи 150 см.
− З’єднання Луер-Лок.
− Не містить ПВХ та латексу. Не містить DEHP
(фталатів)
Стерильно. Апірогенно.

шт 220

5. Бахіли (НК 024:
2019: 61937
Бахіли хірургічні)
(33199000-1)

Бахіли
одноразового
використання
(з поліетилену)
або еквівалент

Для одягання на поверхню взуття з метою дотримання
чистоти в лікувально-профілактичних закладах.
Блакитного кольору.
З поліетилену.
Вага не менше 3 г.
Товщина не менше 24+3 мкм.
Розмір 155 мм х 410+5 мм.
Нестерильні.
Для одноразового використання.
Пакування в поліетиленовій упаковці.
Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної
на упаковці.

пара 17000

6. Шапочка (НК
024:2019: 32297
Шапочка
хірургічна,
одноразового
використання,
нестерильна)
(33199000-1)

Шапочки з
нетканого
матеріалу або
еквівалент

Повинні використовуватись для захисту пацієнта від
інфекцій, попадання волосся на операційне поле,
медичний інструмент і т. інше.
Повинні бути білого або голубого кольору.
Повинні бути з нетканного матеріалу, спандбонду.
Повинні мати універсальний розмір.
Повинні мати резинку для фіксації.
Повинні бути нестерильними.
Повинні бути гофровані або типу берет (складена
навпіл).

шт
32000



Повинні бути для одноразового використання.
Повинні мати термін придатності 5 років.

7. Пробірка (НК
024:2019: 57900
Пробірка для
збору зразків
крові не вакуумна
ІВД, з EDTA)
(33192500-7)

Мікропробірка
для забору
крові 0,25 мл
або еквівалент

Мікропробірка об'ємом 0,25 мл капілярної крові повинна
мати дві позначки градуювання: 0,25 мл та 0,5 мл,
стерильна, виготовлена з пластику.
Розмір мікропробірки: 8*40 мм
Наповнювач: ЕDТА К3 у вигляді мікро краплин,
напилених на стінки пробірки.
Мікропробірка повинна мати кришку з гумовою
мембраною в центрі.
Кришка пробірки повинна бути бузкового кольору.
Мікропробірка повинна мати капіляр.
Пробірки повинні бути упаковані в групову упаковку
кількістю по 100 шт.

шт 18 000

8. Пробірка (НК
024:2019: 43588
Пробірка
вакуумна для
відбору зразків
крові IVD, з K3
ЕДТА)
(33192500-7)

Пробірка
вакуумна для
забору крові 4
мл К3 ЕДТА,
стерильна з
бузковою
кришкою або
еквівалент

Пробірка вакуумна для забору крові 13*75мм, 4 мл,
стерильна, виготовлена з пластику.
Наповнювач: EDTA K3.
Кришка пробірки повинна бути бузкового кольору.
Пробірки для забору венозної крові повинні бути
закритими.
Пробірки для забору венозної крові повинні бути
стерильні.
Пробірки для забору венозної крові повинні мати
кришку з гумовою мембраною в центрі.
Кожна пробірка повинна мати два відривні стікери з
унікальним номером, який лікар вклеює у картку
пацієнта.
На етикетці кожної пробірки мають бути наявні поля для
запису із зазначенням такої інформації (на українській чи
англійській мові): ім’я, тест, дата.

шт 25 000

9. Пробірка (НК
024:2019: 42386
Пробірка
вакуумна для
взяття зразків
крові, з
активатором
згортання IVD)
(33192500-7)

Пробірка
вакуумна для
забору крові з
активатором
згортання 9 мл,
стерильна з
червоною
кришкою або
еквівалент

Пробірка вакуумна для забору крові 16*100 мм, 9 мл,
стерильна, виготовлена з пластику.
Наповнювач: активатор згортання.
Кришка пробірки повинна бути червоного кольору.
Пробірки для забору венозної крові повинні бути
закритими.
Пробірки для забору венозної крові повинні бути
стерильні.
Пробірки для забору венозної крові повинні мати
кришку з гумовою мембраною в центрі.
Кожна пробірка повинна мати два відривні стікери з
унікальним номером, який лікар вклеює у картку
пацієнта.
На етикетці кожної пробірки мають бути наявні поля для
запису із зазначенням такої інформації (на українській чи
англійській мові): ім’я, тест, дата.

шт 30000

10. Пробірка (НК
024:2019: 41128
Пробірка
вакуумна для
взяття зразків
крові IVD, з
активатором
згортання і гелем
для розділення)
(33192500-7)

Пробірка
вакуумна для
забору крові
гель +
активатор 8 мл,
стерильна з
жовтою
кришкою або
еквівалент

Пробірка вакуумна для забору крові 16*100 мм, 8 мл,
стерильна, виготовлена з пластику.
Наповнювач: гель + активатор.
Кришка пробірки повинна бути жовтого кольору.
Пробірки для забору венозної крові повинні бути
закритими.
Пробірки для забору венозної крові повинні бути
стерильні.
Пробірки для забору венозної крові повинні мати
кришку з гумовою мембраною в центрі.
Кожна пробірка повинна мати два відривні стікери з
унікальним номером, який лікар вклеює у картку
пацієнта.
На етикетці кожної пробірки мають бути наявні поля для
запису із зазначенням такої інформації (на українській чи
англійській мові): ім’я, тест, дата.

шт

6 000

11. Пробірка (НК
024:2019: 42585
Пробірка
вакуумна для

Пробірка
вакуумна для
забору крові з
цитратом

Пробірка вакуумна для забору крові з цитратом натрію
(1:9) 3,2% 13*75 мм, 4 мл.
Пробірка вакуумна для забору крові 13*75 мм, 4 мл,
стерильна, виготовлена з пластику.

18 000



взяття зразків
крові, з цитратом
натрію, IVD)
(33192500-7)

натрію 4 мл,
стерильна з
голубою
кришкою або
еквівалент

Наповнювач: цитрат натрію (1:9) 3,2%
Кришка пробірки повинна бути голубого кольору.
Пробірки для забору венозної крові повинні бути
закритими.
Пробірки для забору венозної крові повинні бути
стерильні.
Пробірки для забору венозної крові повинні мати
кришку з гумовою мембраною в центрі.
Кожна пробірка повинна мати два відривні стікери з
унікальним номером, який лікар вклеює у картку
пацієнта.
На етикетці кожної пробірки мають бути наявні поля для
запису із зазначенням такої інформації (на українській чи
англійській мові): ім’я, тест, дата.

шт

12. Пробірка (НК
024:2019: 47589
Пробірка
вакуумна для
відбору зразків
крові IVD, з літію
гепарином)
(33192500-7)

Пробірка
вакуумна для
забору крові з
літію
гепарином 4
мл, стерильна з
зеленою
кришкою  або
еквівалент

Пробірка вакуумна для забору крові з літію гепарином 4
мл
Пробірка вакуумна для забору крові 13*75 мм, 4 мл,
стерильна, виготовлена з пластику.
Наповнювач: з літію гепарин
Кришка пробірки повинна бути зеленого кольору.
Пробірки для забору венозної крові повинні бути
закритими.
Пробірки для забору венозної крові повинні бути
стерильні.
Пробірки для забору венозної крові повинні мати
кришку з гумовою мембраною в центрі.
Кожна пробірка повинна мати два відривні стікери з
унікальним номером, який лікар вклеює у картку
пацієнта.
На етикетці кожної пробірки мають бути наявні поля для
запису із зазначенням такої інформації (на українській чи
англійській мові): ім’я, тест, дата.

шт 1 000

13. Пробірка
(НК 024:2019:
14189
Культуральна
пробірка)
(33192500-7)

Аплікатор з
віскозою з
пластиковим
стержнем в
пробірці з
етикеткою

Аплікатор з візкозою. З пластиковим стержнем в
пробірці ПП з етикеткою, для IVD. Аплікатор повинен
бути вставлений в циліндричну пробірку діаметром
12х150 мм (виготовлених з медичного поліпропілену).
Мікробіологічний статус – стерильний;
Матеріал аплікатору – поліпропілен;
Матеріал наконечника волокна – віскоза;
Розміри аплікатору – Ø 2,5 ± 1 мм, 130±2 мм
Розміри наконечника волокна –  Ø 3,5 ± 1 мм, 15±3 мм
Загальна довжина – 150 ± 2
Матеріал пробірки – поліпропілен
Матеріал пробки – поліетилен

шт 7 000


