
Інформація щодо проведення закупівель 
 

№п/

п 

 

 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 50420000-5 

«Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

медичного та 

хірургічного 

обладнання » 

згідно ДК 021:2015 

код 50420000-5, а 

саме: Послуги з 

поточного ремонту 

і технічного 

обслуговування 

наркозно-

дихальних апаратів 

«Fabius Tiro» 

виробництва Drager 

Medical 

(Німеччіна), с/н 

ARZE-0051, ARZE-

0052, ARZE-0053, 

ARZE-0054, ARZE-

0055. 

197 950,00 Для забезпечення безперебійної надійної роботи устаткування, у відповідності до вимог 

технічної документації, раз у рік має проводитись річне технічне обслуговування та 

ремонт наркозно-дихальних апаратів «Fabius Tiro» виробництва Drager Medical 

(Німеччіна) S/N ARZE-0051, ARZE-0052, ARZE-0053, ARZE-0054, ARZE-0055.  

Доцільно проводити роботи по технічному обслуговуванню та ремонту через 

уповноваженого представника в Україні (з спеціалізованою сервісною службою фірми 

виробника даного устаткування Dragerwerk AG&Co KGaA (Німеччина).       

 

Закупівля послуг згідно ДК 021:2015 за кодом 50420000-5 «Послуги з ремонту та 

технічному обслуговуванню медичного і хірургічного обладнання» - річне технічне 

обслуговування та поточний ремонт наркозно-дихальних апаратів «Fabius Tiro» 

виробництва Drager Medical (Німеччіна), S/N ARZE-0051, ARZE-0052, ARZE-0053, 

ARZE-0054, ARZE-0055.  

Окрім проведення річного технічного обслуговування, раз в три роки на апаратах Fabius 

Tiro повинна робитися  заміна трирічного сервісного набору МХ08153. 

 Несвоєчасне проведення технічного обслуговування зменшує термін експлуатації 

системи та може призвести до негативних наслідків (при наданні меддопомоги 

пацієнтам КНП «КМКОЦ»). 

 

Послуги з річного технічного обслуговування повинні надаватися інженерним складом 

сертифікованого виробника. Якість робіт повинна відповідати вимогам чинного 

законодавства України. Виконавець зобов’язаний гарантувати належну якість Послуг, 

що надаються на умовах Договору. 

Згідно об’єму необхідних послуг та цін на замінені деталі. 

Відкриті 

торги 

2. 33110000-4 

«Візуалізаційне 

обладнання для 

потреб медицини, 

стоматології та 

3 300 000,00 Закупівля   «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології 

та ветеринарної медицини», ДК 021:2015 - 33110000-4, а саме: система ультразвукова 

діагностична експертного класу, (НК 024:2019 40761 – Загальноприйнята ультразвукова 

система візуалізації)  проводиться в зв’язку зі збільшенням  кількості пацієнтів 

онкологічного профілю  , що потребують ультразвукових  обстежень, особливо 

Відкриті 

торги 



ветеринарної 

медицини», ДК 

021:2015 - 

33110000-4, а саме: 

система 

ультразвукова 

діагностична 

експертного класу, 

(НК 024:2019 40761 

– Загальноприйнята 

ультразвукова 

система 

візуалізації). 

обстеження молочної залози та органів малої миски .  

Це пов’язано з: 

• запровадженням сучасних методів лікування онкологічних пацієнтів; 

• необхідністю проводити адекватний моніторинг безпеки терапії, профілактику 

ускладнень  та реабілітацію пацієнтів.  

Це обладнання дозволить ефективно вирішувати вищезазначені питання, та, як 

результат: 

• значно збільшити кількість та якість обстежень пацієнтів  

• зменшить ризики виникнення ускладнень, та , відповідно, суттєво  підвищить 

рівень безпеки пацієнта 

• виконанням умов договору з НСЗУ в умовах збільшення кількості обстежень 

Відповідно, наразі є необхідність доукомплектувати відділення променевої діагностики  

КНП «КМКОЦ» ультразвуковою діагностичною системою  з відповідними 

характеристиками (п. 2) 

Закупівля здійснюється для доукомплектування  відділення ультразвуковою 

діагностичною системою  експертного класу з відповідними характеристиками  у 

кількості 1 (один) апарат. 

Це обладнання  має відповідати всім вимогам до  ультразвукової  діагностичної системи  

експертного класу  

Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, повинен становити не менше 24 

(двадцять чотири) місяців з моменту введення в експлуатацію(інсталяції). Товар  

виробництва не раніше 2021 року, товар повинен бути новим та таким, що раніше не 

експлуатувався та не використовувався. 

Згідно моніторингу актуальних цін на ринку та комерційних пропозицій .   

Специфікація щодо рекомендованих марок ультразвукових сканерів надається. 

3 50730000-1 

«Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

охолоджувальних 

установок» (ДК 

021:2015 – 

50730000-1)- 

послуги з ремонту і 

160 330,00 Закупівля послуг : відповідно до  Єдиного закупівельного  словнику   ДК 021:2015 - 

50730000-1- послуги з ремонту та річному технічному обслуговуванню 

охолоджувальних установок (послуги з ремонту і технічного обслуговування 

холодильних машин Daikin EUWAB16KAZW1 – 2 шт. в центрі ядерної медицини і PTZ- 

1шт. в радіологічному корпусі КНП «КМКОЦ»). 

Холодильні охолоджувальні установки – Daikin EUWAB16KAZW1 – 2 шт. в центрі 

ядерної медицини і PTZ - 1шт. в радіологічному корпусі працюють в комплексі з іншим 

обладнанням центру ядерної медицини та радіологічному корпусі по забезпеченню 

працездатності лінійних прискорювачів та лікуванню онкохворих пацієнтів. Режим 

роботи постійний, 12 годин на добу в автоматичному режимі на протязі 13 років. Згідно 

Відкриті 

торги 



технічного 

обслуговування 

холодильних 

машин Daikin 

EUWAB16KAZW1 

– 2 шт. (центр 

ядерної медицини) 

і PTZ - 1шт. 

(радіологічний 

корпус) в КНП 

«КМКОЦ» 

інструкції з експлуатації вимагається обов'язкове проведення  технічного 

обслуговування раз у рік для підтримки технічних характеристик згідно вимог 

виробника. 

Обсяги закупівлі по річному технічному обслуговуванню холодильних 

охолоджувальних установок обумовлені переліком робіт відповідно до інструкції з 

експлуатації холодильних охолоджувальних установок Daikin EUWAB16KAZW1 і PTZ. 

Послуги повинні надаватися кваліфікованим інженерним складом, який має всі дозволи 

та досвід виконання даних робіт . Якість робіт повинна відповідати вимогам чинного 

законодавства України. Виконавець гарантує належну якість послуг та гарантійне  

обслуговування у продовж 12 місяців, що надаються на умовах Договору. 

Згідно об’єму необхідних робіт (технічна специфікація) та наданих комерційних 

пропозицій.   

4 33140000-3 

«Медичні 

матеріали», згідно 

ДК 021:2015 код 

33140000-3, а саме: 

хірургічні 

рукавички (код 

33141420-0). 

507 563,00 Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015: код 33140000-3: «Медичні матеріали», а саме: 

33141420-0 Хірургічні рукавички. 

Доцільність закупівлі обґрунтована потребами операційного блоку, відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії, перев’язувальних кабінетів хірургічних відділень 

КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА), з метою 

підтримання санітарно-епідеміологічного стану у закладі, для захисту медперсоналу при 

здійснені медичних маніпуляцій та проведенні хірургічних операцій, у тому числі, під 

час операції з пацієнтами «ризику»; для забезпечення онкологічних хворих необхідними 

витратними матеріалами під час проведення оперативних втручань та надання медичної 

допомоги онкологічним хворим під час їхнього лікування у спеціалізованому закладі. 

Термін забезпечення – до кінця 2021 року. 

Інформацію щодо обсягів закупівлі медичних виробів підготовлено на підставі аналізу 

залишків, витрат, очікуваних поставок та виділеного бюджетного фінансування на 2021 

рік. 

Для закупівлі медичних виробів, які дозволені для застосування на території України, 

необхідними підтверджувальними документами якості є: за процедурою оцінки 

відповідності виробів медичних виробів вимогам Технічних регламентів обов’язкове 

надання копій Декларації про відповідність та/або Сертифікату відповідності з 

додатками (якщо передбачені) та документів, які підтверджують якість виробу або за 

процедурою державної реєстрації – копій Свідоцтва про державну реєстрацію та 

документів, які підтверджують якість виробу; Інструкція з медичного застосування 

державною мовою (якщо інструкція передбачена виробником) на кожний предмет 

закупівлі. Термін придатності для планового використання предмету закупівлі повинен 

Відкриті 

торги 



становити не менше 85% від загального терміну придатності товару, визначеного 

виробником, або не менше 24 місяців на момент поставки. 

Проведено моніторинг середньої ринкової ціни, розгляд оптових цінових пропозицій 

дистриб’юторів фармацевтичного ринку. Очікуваною ціною закупівлі медичних виробів 

стала найнижча запропонована ціна. 

 

 

В.о.директора                                                                                                                                                                          А.В.Кондратенко 

 

 

Заступника директора з економічних питань                                                                                                                       О.М.Клименко 


