Інформація щодо проведення закупівель
№п/
п

1.

2.

Предмет
закупівлі

Очікувана
вартість

50420000-5
«Послуги з
ремонту і
технічного
обслуговуванн
я медичного та
хірургічного
обладнання»
відповідно до
ДК 021:2015 15 код
50420000-5, а
саме послуги з
технічного
обслуговуванн
я лінійних
прискорювачів
«Oncor
Impression
Plus» c/н 4127,
c/н 5334, 5336).

3 684 000,00

33600000-6
2 924 661,00
Фармацевтична
продукція

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Лінійнi прискорювачi ONCOR Impresion Plus (с/н 4127,5334,5336) – 2008 і 2006 року
випуску. Згідно інструкції з експлуатації лінійних прискорювачів, технічне
обслуговування має проводитись кожні 6 місяців.
В 2021 році необхідне проведення чергового, своєчасного технічного обслуговування з
метою стабільної, безперебійної роботи обладнання (2 рази на рік).

Відкриті торги

Нормальна експлуатація обладнання згідно інструкції не передбачає несправностей під
час роботи, тому, метою технічного обслуговування обладнання є підвищення надійності
його роботи і продовження лікування пацієнтів.
Обсяги закупівлі для технічного обслуговування лінійних прискорювачів обумовлені
переліком послуг згідно з інструкції з експлуатації лінійних прискорювачів.
Послуги з технічного обслуговування медичного обладнання повинні бути виконані з
дотриманням технології виконання робіт, відповідати вимогам, правилам та стандартам
встановленим для виконання такого виду послуг.
Якість запасних частин і витратних матеріалів, що застосовуються при виконанні послуг,
повинні відповідати вимогам, зазначеним у технічному завданні та іншим вимогам,
встановленим для виконання такого виду послуг.
Згідно з комерційних пропозицій потенційних учасників тендерної закупівлі.

Процедура закупівлі «Фармацевтична продукція», згідно ДК 021:2015 код 33600000-6, а
саме: Антисептичні препарати; кровозамінники та перфузійні розчини, засоби, які
впливають на систему крові та гемопоез.
Доцільність проведення закупівлі обґрунтована потребами клінічних відділень в
антисептичних препаратах; кровозамінниках та перфузійних розчинах, засобах, які

Відкриті торги

впливають на систему крові та гемопоез для забезпечення лікувального процесу згідно
стандартів надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями в
КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА) до кінця 2021
року з необхідністю першочергового задоволення 100% потреби закладу в лікарських
засобах за Національним переліком основних лікарських засобів.
Інформацію щодо обсягів лікарських засобів для лікування онкологічних хворих
підготовлено згідно з визначеною 100% щорічною потребою, аналізом залишків,
очікуваними поставками та виділеною бюджетною квотою до кінця 2020 року.
Розрахунки закупівлі проведено «Методом споживання», затвердженим наказом МОЗ
України від 11.07.2017 р. №782 «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в
закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або
частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів».
Для закупівлі лікарських засобів, які дозволені до застосування на території України,
необхідним підтвердженням є наявність Реєстраційного посвідчення. Якісні
характеристики лікарського засобу також перевіряються наданими на нього документами:
Сертифікатом якості виробника, тощо, Висновком Держлікслужби про якість ввезеного в
Україну лікарського засобу (для лікарського засобу іноземного виробника) та Інструкцією
з медичного застосування. Термін придатності для планового використання предмету
закупівлі повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності товару,
визначеного виробником, або не менше 12 місяців на момент поставки.
Ціни повинні відповідати ціноутворенню на лікарські засоби, що закуповуються за кошти
державного та місцевих бюджетів, згідно з чинним законодавством.

3.

33160000-9
Устаткування
для
операційних
блоків

1 200 000,00

«Устаткування для операційних блоків» згідно ДК 021:2015 код 33160000-9 , а саме:
фракційний хірургічний СО2 лазер.
Фракційний лазер CO2RE – це інтелектуальна система, яка відрізняється гнучкістю і
забезпечує цілеспрямований вплив на шкіру, апарат допоможе досягти очікуваних, часто
приголомшливих результатів швидко і з найменшим дискомфортом, ніж інші лазери.
Інтерфейс управління фракційного лазера CO2RE дає можливість наглядно представити

Відкриті торги

геометрію поверхні зон, що обробляються та їх вид в поперечному перетині. Завдяки
«точковому» лазерному випромінюванню процес регенерації відбувається набагато
швидше ніж при традиційних лазерних методах.
Обсяг закупівлі розраховується відповідно до ресурсу лазерної пушки з використання
базового набору обладнання, без якого маніпуляція не може бути проведена.
Товар повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медикотехнічним вимогам до предмету закупівлі.
Фракційний хірургічний СО2 лазер повинен бути новим і таким, що не був у
використанні, а гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12
місяців. Товар повинен бути в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає його від
пошкоджень під час поставки. Товар повинен бути поставлений у непошкодженій тарі
виробника.
Інсталяція та пуск обладнання здійснюється за рахунок Учасника. Учасник повинен
провести інструктаж працівників Замовника по використанню запропонованого ним
Товару.
Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно
здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та досвід.
Ціна закупівлі була визначена на підставі моніторингу цін на ринку та комерційних
пропозицій постачальників в Україні.
4.

33600000-6
3 457 000,00
Фармацевтична
продукція

Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33600000-6 «Фармацевтична продукція», а
саме: Лікарські засоби різних фармакотерапевтичних груп; лікарські засоби, що
застосовуються при наданні екстреної (невідкладної) медичної допомоги.
Доцільність проведення закупівлі обґрунтована потребами клінічних та хірургічних
відділень, операційного блоку та відділення анестезіології та інтенсивної терапії у
лікарських засобах різних фармакотерапевтичних груп та лікарських засобах, що
застосовуються при наданні екстреної (невідкладної) медичної допомоги за Національним
переліком основних лікарських засобів, для забезпечення лікування пацієнтам з
онкологічними захворюваннями у профільних відділеннях КНП «Київський міський
клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА) до кінця 2021 року.
Закупівля лікарських засобів, а саме, НПЗЗ, що в установленому законом порядку
зареєстровані в Україні та не включені до Національного переліку основних лікарських

Відкриті торги

засобів (далі – НП), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня
2009 р. №333 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р.
№1081), здійснюється закладом по причині 100% наявності ненаркотичних анальгетиків та
нестероїдних протизапальних лікарських засобів (НПЗЗ) відповідно до НП (зокрема,
Парацетамолу, розчину для інфузій, 10 мг/мл по 100 мл у флаконі) та необхідності в
додатковому забезпеченні знеболення та адекватного супроводу пацієнтів в
післяопераційному періоді, згідно стандартів надання медичної допомоги пацієнтам з
онкологічними захворюваннями.
Закупівля стерильних пом’якшувальних засобів обумовлена необхідністю першочергового
забезпечення операційного блоку засобами для обробки стерильного сечового катетеру
перед постановкою в стерильних умовах під час проведення оперативних втручань
пацієнатам з онкологічними захворюваннями, для обробки рук хірургів, для накладення
спиртово-гліцеринових пов’язок.
Інформацію щодо обсягів лікарських засобів для лікування онкологічних хворих
підготовлено згідно з визначеною 100% щорічною потребою, аналізом залишків,
очікуваними поставками та виділеною бюджетною квотою до кінця 2021 року.
Розрахунки закупівлі проведено «Методом споживання», затвердженим наказом МОЗ
України від 11.07.2017 р. №782 «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в
закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або
частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів».
Для закупівлі лікарських засобів, що в установленому законом порядку зареєстровані в
Україні, необхідним підтвердженням є наявність Реєстраційного посвідчення. Якісні
характеристики лікарського засобу також перевіряються наданими на нього документами:
Сертифікатом якості виробника, тощо, Висновком Держлікслужби про якість ввезеного в
Україну лікарського засобу (для лікарського засобу іноземного виробника) та Інструкцією
з медичного застосування. Термін придатності для планового використання предмету
закупівлі повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності товару,
визначеного виробником, або не менше 12 місяців на момент поставки.
Ціни повинні відповідати ціноутворенню на лікарські засоби, що закуповуються за кошти
державного та місцевих бюджетів, згідно з чинним законодавством.

5.

33690000-3
Лікарські
засоби різні

328 200,00

Лікарські засоби різні код ДК 021:2015 – 33690000-3,а саме: реактиви для біохімічних
досліджень до аналізатора критичних станів GEM Premier 3500 .
З метою забезпечення умов виконання лабораторних досліджень, та попередження
непередбачуваних критичних станів у хворих в ранньому післяопераційному періоді та
важких пацієнтів, що перебувають на лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної
терапії, та потребують термінового лабораторного обстеження на електролітний та газовий
стан крові на протязі доби, експрес-лабораторію необхідно терміново забезпечити
діагностичними та контрольними картриджами:
1.
Картридж GEM 3/3.5K IQM, конфігурація-BG/Hct/Lytes, для газів
крові/електролітів: 075 тестів – 12шт,
2.
Калібратор (4 рівні)GEM CVP 3K MULTIPAK - 4шт.
3.
Комплект гепаринових пластикових капілярів, обʼєм 170мкл-1000шт.
Дана закупівля значно покращить рівень медичної допомоги вище згаданій категорії
пацієнтів.
Експрес-лабораторія виконує перелік лабораторних досліджень, зазначений у галузі
атестації лабораторії відповідно до ступеню важкості певної категорії післяопераційних
хворих та пацієнтів з ускладненнями, що перебувають на лікуванні у відділенні
анестезіології та інтенсивної терапії згідно вимог існуючих стандартів (ДСТУ ISO 90002007), та (ДСТУ ISO 15189:2015).
Лікарські засоби різні код ДК 021:2015 – 33690000-3,а саме: реактиви для біохімічних
досліджень до аналізатора критичних станів GEM Premier 3500 повинні бути зареєстровані
в Україні або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно
до законодавства. Строку придатності товару, який має становити не менше 80 %
загального терміну придатності або не менше 6 місяців на момент поставки.
Згідно об’єму необхідних послуг. Та цінової пропозиції.

6.

33690000-3
Лікарські
засоби різні

1 400 000,00

Процедура закупівлі Лікарські засоби різні», згідно ДК 021:2015 код 33690000-3 (Реактиви
лабораторні, а саме: реактиви до імуноферментних аналізаторів HTI, виробник США )
Закупівля здійснюється для забезпечення закладу реактивами, необхідними для
проведення лабораторних досліджень в імунологічній лабораторії КНП КМКОЦ.

Відкриті торги

Обсяг закупівлі (мінімальна продуктивність системи) був визначений із розрахунку
кількості амбулаторних та стаціонарних хворих, які плануються на імуноферментні
обстеження протягом визначеного періоду часу та переліком і кількістю витратних та
інших матеріалів медичного призначення, необхідних для забезпечення виконання цих
досліджень. Згідно стандартів пацієнти мають проходити обстеження на виявлення
пухлинних маркерів до та після спеціального протипухлинного лікування для контролю за
якістю проведенного лікування. Окрім того, обстеження на пухлинні маркери
використовуються для раннього виявлення рецидивів та метастазів, а для цього кожні 3-6
місяців потрібно проходити необхідні обстеження.
Імуноферментні аналізатори працюють на відповідних реактивах.
Постачальники реактивів, витратних матеріалів та інших матеріалів медичного
призначення надають:
1. Декларацію про відповідність згідно діючого Технічного Регламенту.
2. Сертифікат якості виробника на кожну запропоновану партію продукції.
3. Інструкція по застосуванню.
7.

33690000-3
Лікарські
засоби різні

850 000,00

Вартість закупівлі була визначена на підставі пропозицій розробника реактивів.
Процедура закупівлі – відкриті торги на закупівлю «Лікарські засоби різні», згідно ДК
021:2015 код 33690000 – 3 (реактиви та вироби медичного призначення для лабораторних
досліджень).
Реактиви та витратні матеріали до автоматичного біохімічного аналізатору (модель
Pictus 700 та Pictus 500), виробник Diatron MI PLC, Угорщина).
Закупівля здійснюється для забезпечення закладу реактивами та витратними
матеріалами, необхідним для проведення лабораторних досліджень на біохімічному
аналізаторі Pictus 700 та Pictus 500.
Обсяг закупівлі (мінімальна продуктивність системи) був визначений із розрахунку
кількості амбулаторних та стаціонарних хворих, які плануються на біохімічне обстеження
протягом визначеного періоду часу та переліком і кількістю біохімічних тестів, які
призначались хворим в останні три роки, а також з урахуванням технічних норм
використання реактивів на один тест.

Відкриті торги

Біохімічний аналізатор Pictus 700 та Pictus 500 це автоматичні аналізатори, які працюють
тільки із спеціально розробленими для них реактивами (закрита система).
Постачальник реактивів надає сертифікати якості виробника реактивів, в яких зазначено,
що вони придатні для кількісного дослідження відповідних метаболітів на вище вказаних
аналізаторах.
Ціна закупівлі була визначена на підставі комерційних пропозицій розробника реактивів та
витратних матеріалів для біохімічного аналізатору Pictus 700 та Pictus 500 та їх
постачальників в Україні.

8.

33190000-8
«Медичне
обладнання та
вироби
медичного
призначення
різні», а саме:
прилади та
інструменти
для вливання
розчинів.

1 432 604,00

Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33190000-8: «Медичне обладнання та вироби
медичного призначення різні», а саме: прилади та інструменти для вливання розчинів.
Номенклатуру сформовано відповідно до потреб у приладах та інструментах для вливання
розчинів з метою забезпечення робочого процесу клінічних відділень КНП «Київський
міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА), зокрема, для забезпечення
онкологічних хворих необхідними витратними матеріалами під час проведення
поліхіміотерапії та їхнього лікування у профільних відділеннях до кінця 2021 року.
Інформацію щодо обсягів закупівлі медичних виробів підготовлено згідно з визначеною
щорічною потребою, аналізом залишків, витрат, очікуваних поставок та виділеним
бюджетним фінансуванням 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 становити не менше
80% 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

Голова тендерного комітету

О.М.Клюсов

Секретар

О.М.Клименко

