Інформація щодо проведення закупівель
№п/
п

1.

Предмет
закупівлі

33160000-9
Устаткування
для
операційних
блоків

Очікувана
вартість

999 000,00

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

BOWA ARC 400 - нове покоління електрохірургічних апаратів для монополярной і
біполярної електрохірургії з технологією лігування судин.
Технологія сенсорної панелі - ваш асистент в операційній, дозволяє дотиком пальця
управляти всіма функціями апарату ARC 400 структура меню зазвичай обмежена двома
рівнями, що економить ваш час і сили, завдяки цьому хірургічна бригада завжди тримає
під контролем все, що відбувається в операційній.
Система COMFORT - це контроль, якість і безпека, завдяки автоматичному
розпізнаванню підключених інструментів
LIGATION - професійне лігування судин з інструментами, такими як TissueSeal®
PLUS для
відкритих хірургічних операцій і ERGO315®для лапароскопії, внаслідок
висушування і денатурації колагену і еластину і спаювання шарів, забезпечує надійну і
безпечну герметизацію великих судин діаметром до 7 мм.
Створення та налаштування до чотирьохсот індивідуальних програм для швидкого
початку роботи.
Збереження індивідуальних налаштувань на флеш накопичувач з можливістю
перенесення на інші апарати в операційних.
Можливість підключення трьох біполярних інструментів та двох монополярних з і
зручним керуванням від педалі без участі молодшого медичного персоналу.
Підвищення ефективності в операційній за допомогою ZAP-режиму. Хірург під час
операції самостійно перемикається між двома встановленими програмами простим
натисканням помаранчевої кнопки на ножному перемикачі або кнопок на тримачі, без
допомоги нестерильного персоналу.
Можливість підключення блоку аргоноплазмової коагуляції для безконтактного
різання та коагуляції без прилипання інструменту або склеювання паренхіматозної
тканини, та швидка коагуляція великих поверхонь, відсутність карбонізації
Біполярна резекція за допомогою ARC 400 відрізняється виключно надійним
різанням і високою швидкістю резекції, зниження роздратування запирательного нерва і
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біполярна технологія значно підвищують безпеку операцій в цій області.
Спеціальні режими GastroCut для ендоскопічного доступу дозволяють досягти
найкращих результатів в поліпектомія і папіллотоміі та при ендоскопічнії резекції за
допомогою електродів-петель або електродів ножів.
Режим сухого різання – дозволяє швидко та зручно робити розсічення тканин з
одночасноє коагуляцією дрібних судин.
SimCoag - синхронної роботи двох хірургів, двома біполярними інструментами з
незалежними налаштуваннями.
Система ARC Control – автоматично підлаштовує потужність монополярного
різання в залежності від типу тканини для швидкого та комфортного різання з необхідним
ефектом.
Операції що проводяться малоінвазивними технологіями виконуються з використанням
базового набору обладнання, без якого маніпуляція не може бути проведена. Кількість
обладаняння розрахлвується на одну лапораскопічну стійку.
Загальний термін придатності повинен бути не менше 80% часу від всього 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 об’єму необхідного товару, та комерційних пропозицій .

2.

90510000-5
Утилізація/вид
алення сміття
та поводження
зі сміттям

153 600,00

Закупівля послуг з вивезення та знешкодження великогабаритних відходів здійснюється з
метою забезпечення належного санітарного утримання території центу.
Обсяг закупівлі розраховано в межах кошторисних призначень на 2021 рік та згідно
потреби закладу.
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Критеріями якості надання послуг є дотримання вимог законодавства, зокрема Закону
України «Про відходи», стандартів, норм, порядків і правил у сфері поводження з
відходами.
Відповідно до проведеного моніторингу цін.

3.

50530000-9
Послуги з
ремонту і
технічного
обслуговуванн
я техніки

429 400,00

Згідно інструкції з експлуатації річне технічне обслуговування автоклавів (стерилізатори
парові Nuve OT-570 у кількості 2 шт., ГПД-560-1 шт., ГПД-400 – 1 шт.), має проводитись
щорічно. Для постійного контролю за поточним станом стерилізаторів парових, необхідні
щомісячний контроль і перевірка працездатності працюючого обладнання з усуненням
дефектів у разі їх появи.
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Закупівля послуг : відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК021:2015 50530000-9– послуги з ремонту та технічному обслуговуванню котлів (послуги з
технічного обслуговування автоклавів Nuve OT-570 – інв.. номера - 10450422, 104504449,
10450453., послуги з технічного обслуговування автоклавів ГПД-560- інв.. номер –170726,
ГПД-400 – інв. номер – 01370529).
Послуги повинні надаватися сертифікованим інженерним складом постачальника послуг.
Якість робіт повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. Виконавець
гарантує належну якість Послуг, що надаються на умовах Договору.
Згідно об’єму необхідних робіт та цін на замінені деталі (технічна специфікація).

4.

33140000-3
Медичні
матеріали

875 000,00

Процедура закупівлі «Медичні матеріали» код ДК 021:2015 – 33140000-3,а саме: шприц
інжектор.
Шприц інжектор призначений для внутрішньовенного введення рентген контрастної
речовини при проведенні СКТ діагностичної процедури, що дає змогу краще візуалізувати
патологічні вогнища в організмі.
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нформацію щодо обсягів витратних медичних матеріалів для введення контрастних
засобів з метою обстеження онкологічних хворих підготовлено згідно з визначеною
100% щорічною потребою, аналізом залишків, витрат, очікуваними поставками та
виділеним бюджетним фінансуванням до кінця 2021 року.
Шприц-інжектор стерильний з поєдноючою магістраллю для введення рентген
контрастної речовини (типу HS-MC200, СТ-200-MA) або еквівалент сумісний з
інекційною системою, для інжектора Medrad моделі Vistron CT
Гарантійний лист щодо строку придатності товару, який складатиме не менше 75 %
загального терміну придатності на момент поставки.Загальний термін придатності 3 (три)
роки.
Відповідно до моніторингу цін.

5.

71620000-0
Аналітичні
послуги

311 174,00

1.1. Закупівля Послуги: згідно з ДК 021-2015 код № 71620000-0 “Послуги з технічного
аналізу чи консультативні послуги”(Повірка ЗВТ згідно специфікації).
1.2. Повірка медичної техніки проводиться щорічно на відповідність технічним умовам
виробника з метою встановлення діагнозу і в подальшому призначення правильного
лікування пацієнтів.
Для забезпечення безпечного та кваліфікованого надання медичної допомоги онкохворим
усе обладнання, яке використовується у лікувальних та діагностичних процедурах,
повинне проходити щорічну повірку на відповідність технічним умовам виробника.
Послуги на виконання робіт з повірки обладнання повинні надаватися спеціалістами, що
мають відповідні сертифікати, що підтверджують сферу їх діяльності, а також наявність
повіреного обладнання, яким будуть повіряти прилади (топто відповідним чином
оформлені вторинні і робочі еталони).
Згідно об’єму очікуваних робіт.
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6.

50410000-2
408 600,00
Послуги з
ремонту і
технічного
обслуговуванн
я
вимірювальних
,
випробувальни
х і контрольних
приладів
(послуги з
річного
технічного
обслуговуванн
я
протипожежно
го обладнання
будівель
стаціонару,
поліклініки,
радіологічного
корпусу,
господарського
корпусу і
хоспісу КНП
«КМКОЦ»).

З метою виконання вимог щодо недопущення порушень вимог законодавства у сфері
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та виконання Правил пожежної
безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від
30.12.2014 року за №1417, усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) мають бути
справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи.
Для підтримання експлуатаційної придатності наявних СПЗ необхідні щомісячний
контроль і перевірка працездатності працюючого обладнання з усуненням дефектів у разі
їх появи. Під тримання експлуатаційної придатності СПЗ повинно проводитися відповідно
до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи
протипожежного захисту» затверджені наказом Мінрегіону від 13.11.2014 року за №312.
Виконавець робіт протипожежного призначення повинен мати Ліцензію, видану
Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України, яка підтверджує
право на виконання даного виду робіт.
Послуги повинні надаватися сертифікованим інженерним складом Виконавця. Якість робіт
повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. Виконавець гарантує
належну якість Послуг, що надаються на умовах Договору.
Згідно об’єму необхідних робіт та цін на замінені деталі (технічна специфікація).

Голова тендерного комітету

О.М.Клюсов

Секретар

О.М.Клименко
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