
Інформація щодо проведення закупівель 
 

№п/

п 

 

 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 33190000-8 

«Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні», 

(меблі медичного 

призначення). 

600 000,00 Процедура закупівлі код «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні», 

згідно ДК 021:2015 код 33190000-8 (меблі медичного призначення) 

  Закупівля здійснюється для забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії 

КНП КМКОЦ  меблями медичного призначення, а саме: столиками анестезистів, 

тумбочками приліжковими та тумбочками приліжковими з відкидним столиком для тяжко 

хворих. 

 

Обсяг закупівлі був визначений із розрахунку кількості хворих, які поступають у 

відділення. 

У зв'язку з тим, що наявні меблі не замінювались упродовж терміну існування відділення 

та прийшли у повну непридатність до використання є термінова необхідність щодо  

закупівлі нових сучасних меблів, які підлягають обробці деззасобами, виготовлені із 

відповідних матеріалів, відповідають нормам сучасних санітарних вимог та з додатковими 

пристосуваннями для анестезіологів. 

 

Тумби медичні приліжкові та столики анестезіста використовуються для розміщення 

медикаментів, інструментів, додаткових пристосувань для лікування хворого у відділенні 

анестезіології та інтенсивної терапії та для речей особистого користування. 

 

Вартість закупівлі була визначена на підставі  моніторингу цін проведених закупівель 

аналогічних медичних меблів в інтернеті та на сайті Прозорро.    

Відкриті 

торги 



2. 19500000-1 «Гумові 

та пластмасові 

матеріали», 

(«Пластмасові 

вироби» код 

19520000-7) - 

витратні матеріали 

для модулю 

синтезу 

TRACERlab 

MXFDG, GE). 

878 022,00 Касета та Набір аксесуарів для GE TRACERlab MXFDG використовується для синтезу 

радіофармпрепарату фтордезоксиглюкози на синтезаторі TRACERlab MX  згідно 

технічним характеристикам до модуля синтезу TRACERlab MX  «Руководство по 

эксплуатации и техническому обслуживанию».                                                            

Використовується у Центрі ядерної медицини,  необхідне для проведення синтезу 

радіофармпрепарату фтордезоксиглюкози в цілях діагностування на ПЕТ/КТ сканері, в 

зв’язку з чим, необхідно провести процедуру закупівель «Гумові та пластмасові 

матеріали», згідно ДК 021:2015 код 19500000-1; (Пластмасові вироби  код 19520000-7),  

витратні матеріали для модуля синтезу TRACERlab MXFDG виробництва GE. 

 

Згідно технічним характеристикам до модуля синтезу TRACERlab MX  «Руководство по 

эксплуатации и техническому обслуживанию»: 1 касета та 1  набір на 1 синтез 

радіфармпрепарату фтордезоксиглюкози. 

 

Касета та Набір аксесуарів для виробництва радіофармпрепарату фтордезоксиглюкози  

TRACERlab MXFDG GE повинні бути сумісними з модулем синтезу TRACERlab MX, 

виробництва GE (General Electric).   Термін придатності на момент поставки має становити 

не менше одного року від встановленого виробником терміну придатності, який вказаний 

на заводській упаковці товару та у сертифікаті якості від виробника заводу. Продавець 

повинен поставити Покупцю товар якість якого відповідає стандартам та технічним 

умовам заводу-виробника, нормативно-технічної документації і підтверджується 

сертифікатом,  що видається підприємством - виробником товару. Продавець гарантує 

якість товару протягом  рекомендованого строку експлуатації за умови належного 

зберігання та використання товару 

 

Згідно  комерційних пропозицій наданих постачальниками . 

Відкриті 

торги 

 

 

В.о.директора                                                                                                                                                                          А.В.Кондратенко 

 

 

В.о.заступника директора з економічних питань                                                                                                                  В.В.Тітов 


