
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 

2016 року №710 до процедури закупівлі UA-2021-04-12-006818-b 
 

1. Назва предмету закупівлі: 
 

Медичні матеріали  за кодом ДК 021:2015- 33140000-3 Медичні матеріали 

 

Бинт гіпсовий 20*2,7;  Дренаж прямий №24, темно – блакитний; Зонд шлунковий № 18; 

Зонт інкубаційний трансректальний СН 8 L2600мм ст. СН 8 L2600мм №;  Голка для 

спінальної анестезії зі зрізом типу Квінке 22G ( 0.7*90мм); Катетер для годування Fr 10; 

Катетер для годування Fr 18; Катетер пупковий Fr 8; Катетер Фолєя 2х ходовий з 

силколатексу, розмір 18; Лезо для скальпеля № 23; Серветка спиртова №100; 

Скарифікатор спис одноразовий, стерильний;   Подовжувач для інфузійних магістралей 

150см, високого давл., 3-ход, кран; Шпатель отоларингологічний дерев’яний № 100; 

Щітка ендоцервікальна конічна; Затискач пуповини.  

 

2. Обгрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: 
 

         Якісні та кількісні характеристики, форма випуску, дозування предмету закупівлі 

повинні відповідати реєстраційному посвідченню МОЗ України та інструкції із 

застосування. 

 

№ 

п/п 

Найменування 

(детальний код ДК 

021:2015) 

Од. виміру Кількість Код НК024:2019 

4 Бинт гіпсовий 2.7* 

20 см 

33141113-4 Бинти 

шт 300 33056 Матеріал для 

накладення гіпсової пов'язки 

 Дренаж прямий № 

24 темно- 

блакитний 

33141640-88 

шт 100 11305- Дренажна трубка для 

закритої рани 

 Зонд шлунковий № 

18 

33141641-5 Зонди 

шт 60 14202 Шлунково-кишкова 

трубка 

 Зонд  інтубаційний 

транректальний СН 

8 L 2600мм ст. СН 8 

L 2600мм № 1 

33141321-6 

шт 15 16798-Назоентеральний зонд 

6 Голка д/спинальної 

анестезії  тип 

Квинке 

33141321-6 Голки 

для анестезії 

шт 100 35212 Голка спінальна, 

одноразового застосування 

11 Катетер для 

годування Fr10 

33141200-2 – 

Катетер 

шт 50 34917-Внутрішній 

уретральний дренажний 

катетер 

12 Катетер для 

годування  Fr8 

33141200-2 – 

шт 50 34917-Внутрішній 

уретральний дренажний 

катетер 



Катетер  

14 Катетер пупковий 

Fr8 

33141200-2 – 

Катетер  

шт 50 10759-Катетер пупковий 

15 Катетер Фолея , 2-

ходовий з 

силколатексу  

33141200-2- 

Катетери 

шт 150 34930-Катетер уретральний 

для одноразового 

дренування / промивання 

16 Лезо № 23 

33141411-4 

Скальпелі та леза 

шт 1000 37445 Лезо скальпеля, 

одноразового використання 

 Серветка спиртова  

№100  

33141118-0 

Медичні серветки 

уп. 50 47237 - Серветка для 

очищення шкіри 

 Скарифікатор – 

спис одноразовий  

33141300-3 

Приладдя для 

венепункції та 

забору крові   

шт 15000 13472 Скарифікатор 

 Подовжувач 

інфузійних 

магістралей 150cм  

шт 50 12170- Набір для 

подовження магістралі для 

внутрішньовенних вливань 

 Шпатель  

отоларингологічний  

дерев'яний № 100 

33141625-7 – 

Діагностичні 

набори 

шт 100 42461 Депрессор язика, 

оглядовий 

 Щіточка 

ендоцервікальна 

(конічна) 

шт 1800 32368  Щітка цитологічна 

цервікальна 

21 Затискач для 

пуповини  

стерильний 

одноразового 

використання 

33141120-7 

Затискачі 

шт 500 43998 Затискач для 

пуповини, одноразового 

використання 

 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, 

які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та 

іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником: 

 

1. Залишковий термін придатності на момент поставки товару повинен складати не менше 

80% від загального терміну придатності - учасник надає гарантійний лист. 



2. Упаковки не повинні бути пошкоджені, розкриті, не укомплектовані  чи 

недоукомплектовані (наявна інструкція на українській мові) — учасник надає 

гарантійний лист. 

3. Для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним і якісним 

характеристикам предмету закупівлі Учасник повинен надати наступні документи: 

3.1.Копії декларації відповідності з додатками, сертифікатів відповідності з додатками (за 

наявності) (копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або 

експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки 

відповідності згідно вимог технічного регламенту) завірені Учасником. 

4.Учасники повинні чітко визначити ціни на позиції за одиницю (1 упаковка, 1 флакон і 

т.п.) та вказати загальну ціну пропозиції. 

4.1 В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю товару, що постачається, в 

послідовності до медико-технічної частини. При невідповідності пропозиції медико-

технічним вимогам вона буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної 

документації. 

4.2 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідні 

застосування заходів із захисту довкілля. 

 

3. Обгрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: 
 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі продукції. 

Очікувана вартість предмета закупівлі - 38 957,50 грн. 

Джерелом фінансування даної закупівлі є Державний бюджет України - кошти 

НСЗУ. 
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