Інформація щодо проведення закупівель
№п/
п

1.

Предмет закупівлі

50420000-5
Послуги з ремонту
і технічного
обслуговування
медичного та
хірургічного
обладнання

Очікувана
вартість

416 594,00

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Для забезпечення безперебійної надійної роботи устаткування, у відповідності до вимог
Відкриті
технічної документації, раз у рік має проводитись річне технічне обслуговування та ремонт торги
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).
Для забезпечення безперебійної надійної роботи устаткування, у відповідності до вимог
технічної документації, раз у рік має проводитись річне технічне обслуговування та ремонт
Згідно з інструкцій з експлуатації річне технічне обслуговування апаратів діагностичних
ультразвукових PHILIPS HD7 (ІН 10450873), PHILIPS HD11XE (ІН 10450854), с/н:
US40873518, PHILIPS HD11XE (ІН 10450855), с/н: US40873519, Philips HD-11XE (ІН
10450853), с/н: US40873517, ESAOTE MyLABClass C (ІН 10452271), с/н: 21515075,
ESAOTE MyLABAlpha (ІН 10452272), с/н: 100080 (стойка 5420), Siemens SONLINE G60S
(ІН 10450032), с/н: GAE1142, апарат діагностичний ультразвуковий SONOLINE Versa
Plus, має проводитись один раз на рік.
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, ARZE0054, 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»).
Закупівля за кодом ДК 021:2015 – 50420000-5 – Послуги з ремонту та технічному

обслуговуванню медичного та хірургічного обладнання (ремонт та річне технічне
обслуговування апаратів діагностичних ультразвукових PHILIPS HD7 (ІН 10450873),
PHILIPS HD11XE (ІН 10450854), с/н: US40873518, PHILIPS HD11XE (ІН 10450855), с/н:
US40873519, Philips HD-11XE (ІН 10450853), с/н: US40873517, ESAOTE MyLABClass C
(ІН 10452271), с/н: 21515075, ESAOTE MyLABAlpha (ІН 10452272), с/н: 100080 (стойка
5420), Siemens SONLINE G60S (ІН 10450032), с/н: GAE1142, апарат діагностичний
ультразвуковий SONOLINE Versa Plus у відділенні променевої діагностики і центрі
ядерної медицини КМКОЦ).
Перелік послуг з ремонту і річного технічного обслуговування вказан в інструкції з
експлуатації обладнання.
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.

2.

71240000-2
Архітектурні,
інженерні та
планувальні
послуги.Виготовле
ння проектно –
кошторисної
документації по
об’єкту:
«Капітальний
ремонт частини
приміщень
корпусів та
дорожньостежкової мережі
КНП «КМКОЦ»
згідно вимог про

907 605,00

Згідно об’єму необхідних послуг та цін на замінені деталі.
Закупівля послуг виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту:
«Капітальний ремонт частини приміщень корпусів та дорожньо-стежкової мережі КНП
«КМКОЦ» згідно вимог про інклюзивність за адресою: м. Київ, вул. Верховинна 69»
(Класифікатор ДК 021:2015 код 71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планувальні
послуги») проводиться в рамках постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2021 р.
№229, згідно якого заклад охорони здоров’я, який укладає договір про медичне
обслуговування населення з НСЗУ повинен відповідати умовам вільного доступу до
будівель і приміщень особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.
Обсяг закупівлі розраховано відповідно кількості будівель, в яких заклад проводить
медичну практику. .
Згідно нормативів та вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд, основні
положення»
Відповідно до комерційних пропозицій.

Відкриті
торги

інклюзивність за
адресою: м. Київ,
вул. Верховинна
69».
3.

33160000-9
Устаткування для
операційних блоків
«Устаткування для
операційних
блоків».
"Equipment for
operating units"

2 546 498,00

Електрохірургічні інструменти та насадки для ультразвукового та електрохірургічного
апарата (LigaSure) необхідні для виконання операцій сучасними технологіями за
допомогою лапароскопічтої стійки під контролем камери, та для відкритих операцій що
значно знижує післяопераційну реабілітацію пацієнтів, підвищую швидкість проведення
хірургічного втручання, значно покращує коагуляційний ефект судин та тканин, знижує
рівень п/о болю та забезпечую косметичний ефект.

Відкриті
торги

Із розрахунку на середню кількість проведення лапароскопічних та відкритих операцій у
хірургічних відділень на протязі року.
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

33160000-9
Устаткування для
операційних блоків
«Устаткування для
операційних блоків
а саме: Апарат
електрохірургічний
(моно- та
біполярний,
електролігуючий,

260 000,00

Згідно об’єму необхідного товару, та комерційних пропозицій .
Враховуючи збільшення кількості операцій які здійснюються та кількості патологій які
Відкриті
лікуються сучасними технологіями, необхідне сучасне обладнання та інструменти. Таке
торги
обладнання значно покращить якість операцій, зменшить затрати часу на проведення
операції та покращить якість проведення оперативного втручання пацієнтів у яких є
онкологічні захворювання. Враховуючи викладене, необхідно провести процедуру
закупівлі «Устаткування для операційних блоків», згідно ДК 021:2015 код 33160000-9, а
саме: Апарат електрохірургічний (моно- та біполярний, електролігуючий, потужністю 400
Вт).
Гостра необхідність придбання високотехнологічного обладнання для покращення якості

потужністю 400
Вт).

оперативних втручань.
Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, повинен становити не менше 12
(дванадцяти) місяців, а також товар повинен бути новим та таким, що раніше не
експлуатувався та не використовувався (учасник надає гарантійний лист - підтвердження у
довільній формі).
Рік виготовлення «Устаткування для операційних блоків», згідно ДК 021:2015 код
33160000-9, а саме: Апарат електрохірургічний (моно- та біполярний, електролігуючий,
потужністю 400 Вт) не раніше 2020 року.
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50420000-5
Послуги з ремонту
і технічного
обслуговування
медичного та
хірургічного
обладнання
«Послуги з
ремонту і
технічного
обслуговування
медичного та
хірургічного
обладнання»
(проведення
ремонту і річного
технічного
обслуговуванню
ПЕТ/КТ сканера
«GE Discovery»,
циклотрону
PetTrace, модулю
синтезу FASTLab,

5 276 790,00

Згідно об’єму необхідного товару, та комерційних пропозицій .
На проведення ремонту і річного технічного обслуговуванню ПЕТ/КТ сканера «GE
Discovery», циклотрону PetTrace, модулю синтезу FASTLab, модулю синтезу TracerLaв,
системи Theodorico, комп’ютерного томографу «GE Discovery RT» у центрі ядерної
медицини і радіологічному корпусі КНП «КМКОЦ». Код згідно ДК 021:2015 – 50420000-5
– послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.
Обладнання General Electric (циклотрон PETtrace, модулі синтезу FastLab та TracerLab,
робот-дозатор Theodorico, ПЕТ/КТ сканер «GE Discovery», комп’ютерний томограф «GE
Discovery RT») є сучасною і високотехнологічною системою для виробництва
радіофармпрепаратів для ПЕТ-діагностики та проведення цієї діагностики. В нашому
випадку застосовується для виробництва ізотопу F18, який в подальшому
використовується при проведенні радіохімічного синтезу та фасування
фтордезоксиглюкози (ФДГ) для потреб ПЕТ/КТ блоку ЦЯМ.
Згідно з інструкціями з експлуатації обладнання General Electric і Comecer, необхідно
проводити технічне обслуговування даного устаткування, з заміною необхідних запчастин
та фільтрів.
В 2021 році необхідне проведення чергового, своєчасного річного технічного
обслуговування з метою стабільної, безперебійної роботи обладнання.
Нормальна експлуатація обладнання згідно інструкції не передбачає несправностей під
час роботи, тому, метою річного технічного обслуговування обладнання є підвищення
надійності його роботи і продовження діагностування пацієнтів.
Обсяги закупівлі з ремонту і річного технічного обслуговуванню ПЕТ/КТ сканера «GE
Discovery», циклотрону PetTrace, модулю синтезу FASTLab, модулю синтезу TracerLa,

Переговор
на
процедура

модулю синтезу
TracerLab, системи
Theodorico,
комп’ютерного
томографу «GE
Discovery RT» у
центрі ядерної
медицини і
радіологічному
корпусі КНП
«КМКОЦ»).

системи Theodorico і комп’ютерного томографу «GE Discovery RT» обумовлені переліком
робіт, згідно інструкцій з експлуатації даного устаткування.
Роботи з технічного обслуговування медичного обладнання повинні бути виконані з
дотриманням технології виконання робіт, відповідати вимогам, правилам та стандартам
встановленим для виконання такого виду робіт.
Якість запасних частин, що застосовуються при виконанні робіт, повинні відповідати
вимогам зазначеним у технічному завданні та іншим вимогам, встановленим для
виконання такого виду робіт.
Згідно з комерційних пропозицій потенційних учасників тендерної закупівлі.
Згідно п. 2 частини 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна
процедура застосовується як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути
виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності
такого випадку як відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку.
На підставі Висновку Торгово-Промислової Палати України від 03.06.2021 року
№1540/08.0-7.1, у відповідності до якого ТОВ «Протек Солюшнз Україна» є офіційним
партнером компанії GЕ Healthcare в Україні з правом поставки і продажу оригінальних
запасних частин та надання послуг з технічного обслуговування і ремонту медичного
обладнання General Electric Healthcare на території України. ТОВ «Протек Солюшнз
Україна» має сертифікований сервісний центр та відповідну нормативно – технічну
документацію з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання. Фахівці
ТОВ «Протек Солюшнз Україна», пройшли навчання за програмою «Ядерна медицина» в
тренінгових центрах COMECER, GЕ Healthcare та мають необхідну кваліфікацію і досвід.
Відповідно до наданих повноважень ТОВ «Протек Солюшнз Україна» є єдиним
виконавцем послуг з ремонту, технічного (сервісного) обслуговування медичного
обладнання ПЕТ (позитивно – емісійної томографії) центрів: ПЕТ/КТ сканера«GE
Discovery», циклотрону PetTrace, модулю синтезу FASTLab, модулю синтезу TracerLa,
системи Theodorico і комп’ютерного томографу «GE Discovery RT» . Інших компаній в
довідково – інформаційному фонді ТПП України не виявлено. Відповідно до пункту 2
частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №
922- УІІІ в редакції Закону України від 19 вересня 2019 р. №114- ІХ підпадає під дію
переговорної процедури закупівлі внаслідок відсутності конкуренції з технічних причин,

внаслідок чого, договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником,
за відсутності при цьому альтернативи.
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50420000-5
«Послуги з
ремонту і
технічного
обслуговування
медичного та
хірургічного
обладнання», а
саме: послуги з
ремонту і
технічного
обслуговування
медичного
обладнання
системи для
контактної
променевої терапії
GammaMed Plus
(S/N H640370),
виробництва
компанії Varian
Medical Systems.

8 449 998,00

На закупівлю послуг: відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК021:2015 50420000-5–послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного
обладнання (послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання
Системи для контактної променевої терапії «GammaMed Plus» (с/н Н 640370, виробництва
компанії «Varian Medical Systems» - США).
Згідно листа від компанії Varian Medical Systems, з 30.04.2020 року закінчена підтримка
програми управління Gamma Win, що застосовується спільно з апаратом для
автоматизованої подачі джерел GammaMed Plus у нашому закладі, що унеможливить
перезарядку апарату для брахітерапії. Також листом від 17.01.2020 компанія повідомила
про неможливість сервісної підтримки апаратів, що працюють на базі Windows 7 (у нас
Windows XP)
Програма управління Gamma Win, будучи важливим компонентом апарату для
автоматизованої подачі джерел GammaMed Plus, зараз потребує заміни на програму
GammaMed Plus iX через старіння технологій.
Модернізація програмного забезпечення апарату GammaMed Plus дасть можливість
проводити контактну променеву терапію в режимі 3 Д планування з мінімальним
променевим навантаженням на оточуючі здорові тканини та органи.
Обсяги закупівлі обумовлені тим мінімальним об’ємом модернізації обладнання, що
забезпечить стабільність ,надійність його роботи, та забезпечить якість променевого
лікування пацієнтів.
Роботи з модернізації медичного обладнання повинні бути виконані з дотриманням
технології виконання робіт, відповідати вимогам, правилам та стандартам встановленим
для виконання такого виду робіт.
Якість нового продукту та програмногого забезпечення, що застосовуються при виконанні
робіт, повинні відповідати вимогам зазначеним у технічному завданні та іншим вимогам,
встановленим для виконання такого виду робіт.
Згідно з комерційної пропозиції єдиного виконавця даного виду послуг (робіт).

Переговор
на
процедура

Згідно п. 2 частини 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна
процедура застосовується як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути
виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності
такого випадку як відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку.
На підставі Висновку Торгово-Промислової Палати України від 27.05.2021 року
№1458/08.0-7.3, у відповідності до якого ТОВ «Протек Солюшнз Україна» є офіційним
представником в Україні компанії Varian Medical Systems AG, Швейцарія, та
авторизованим сервісним партнером компанії Varian з ремонту та технічного
обслуговування медичного обладнання Varian. ТОВ «Протек Солюшнз Україна» має
сертифікований сервісний центр, оснащений необхідним обладнанням та інструментом, а
також кваліфікований штат фахівців, які пройшли навчання у тренінгових центрах
провідних виробників медичного обладнання, в тому числі: COMECER, GЕ Healthcare,
Varian Medical Systems, Inc. Відповідно до наданих повноважень, ТОВ «Протек Солюшнз
Україна» є єдиним вітчизняним сертифікованим виконавцем послуг з ремонту та
модернізації Системи для контактної променевої терапії «GammaMed Plus», включаючи
поставку і заміну оригінальних запасних частин. Інших компаній в довідково –
інформаційному фонді ТПП України не виявлено. Відповідно до пункту 2 частини другої
статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922- УІІІ в редакції
Закону України від 19 вересня 2019 р. №114- ІХ підпадає під дію переговорної процедури
закупівлі внаслідок відсутності конкуренції з технічних причин, внаслідок чого, договір
про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при
цьому альтернативи.
В.о.директора
В.о.заступника директора з економічних питань
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