
Інформація щодо проведення закупівель 
 

№п/

п 

 

 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 33140000-3 

«Медичні 

матеріали» а саме: 

Хірургічні шовні 

матеріали. 

623,894,00 Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33140000-3 «Медичні матеріали», а саме: 

Хірургічні шовні матеріали. 

Номенклатуру сформовано відповідно до потреб у хірургічних шовних матеріалах з метою 

забезпечення робочого процесу операційного блоку  КНП «Київський міський клінічний 

онкологічний центр» ВО КМР (КМДА), зокрема, для забезпечення онкологічних хворих 

необхідними витратними матеріалами під час проведення оперативних втручань протягом 

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 матеріалів 

стала найнижча запропонована ціна. 

 

Відкриті 

торги 



2. 33140000-3 

«Медичні 

матеріали», а саме: 

катетерна група та 

інші медичні 

матеріали 

 

 

622 889,00 Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33140000-3 «Медичні матеріали», а саме: 

катетерна група та інші медичні матеріали  

Номенклатуру сформовано відповідно до потреб у біопсійних голках, катетерах сечових 

Фолея, внутрішньовенних канюлях та голках та порт-системах з метою забезпечення 

робочого процесу хіміотерапевтичних, хірургічних відділень, поліклінічного відділення та 

відділення УЗД  КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР 

(КМДА), зокрема, для забезпечення онкологічних хворих необхідними витратними 

матеріалами під час проведення їхнього обстеження та лікування протягом 3 місяців 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 медичного виробу 

стала найнижча запропонована ціна. 

Відкриті 

торги 

3. 33140000-3 

«Медичні 

матеріали», а саме: 

Перев’язувальні 

матеріали. 

355 524,00 Процедура закупівлі «Медичні матеріали», згідно ДК 021:2015 33140000-3, а саме 

Перев’язувальні матеріали. 

Номенклатуру медичних матеріалів сформовано на підставі потреб операційного блоку, 

клінічних та клініко-діагностичних відділень КНП «КМКОЦ» ВО КМР (КМДА) у 

перев’язувальних матеріалах, зокрема, у медичній марлі, ваті та бинтах для забезпечення 

Відкриті 

торги 



лікувального процесу 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 медичного виробу 

стала найнижча запропонована ціна. 

 

 

4. 33690000-3 

«Лікарські засоби 

різні», згідно ДК 

021:2015 код 

33690000-3 

(реактиви для 

біохімічних 

аналізів крові (4-х 

канальний 

коагулометр СОА 

Х-4 (Вiosystems, 

120 000,00 Процедура закупівлі – відкриті торги на закупівлю «Лікарські засоби різні», згідно ДК 

021:2015 код 33690000-3  (реактиви  для біохімічних аналізів крові (4-х канальний 

коагулометр СОА Х-4 (Вiosystems, Іспанія) 

      

         Закупівля здійснюється для забезпечення закладу реактивами, необхідним для 

проведення лабораторних досліджень на біохімічному аналізаторі  крові СОА Х-4 

(Вiosystems, Іспанія). 

 

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 

Відкриті 

торги 



Іспанія) призначались хворим в останні три роки, а також з урахуванням  технічних норм 

використання реактивів на один тест. 

 

Біохімічний аналізатор крові СОА Х-4 (Вiosystems, Іспанія) це автоматичний аналізатор, 

який  працює тільки із спеціально розробленими для них реактивами. 

            Постачальник реактивів надає сертифікати якості виробника реактивів, в яких 

зазначено, що вони придатні для кількісного дослідження на вище вказаних аналізаторах. 

    

Ціна закупівлі була визначена на підставі комерційних пропозицій розробника реактивів 

для біохімічного аналізатора  крові СОА Х-4 (Вiosystems, Іспанія) та їх постачальників  в 

Україні. 

 

5. 33190000-8 

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

620 000,00 Процедура закупівлі: «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні», 

згідно ДК 021:2015 код 33190000-8 (матеріали для аналізаторів та пробірки) Закупівля 

здійснюється для забезпечення закладу матеріалами для аналізаторів та пробірками), 

необхідними для проведення лабораторних досліджень в  лабораторії  КНП КМКОЦ. 

 

Обсяг закупівлі був визначений із розрахунку кількості амбулаторних та стаціонарних 

хворих, які плануються на 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 потрібно проходити необхідні обстеження. 

 

З метою забезпечення безперебійного і цілодобового виконання біохімічних досліджень, 

передбачених відповідними пакетами послуг НСЗУ, необхідно забезпечити лабораторію 

матеріалами для аналізаторів та пробірками. 

 

Ціна закупівлі була визначена на підставі комерційних пропозицій постачальників. 

Відкриті 

торги 

6. 33690000-3 

«Лікарські засоби 

різні», реактиви та 

485 000,00 Процедура закупівлі – відкриті торги на закупівлю «Лікарські засоби різні», згідно ДК 

021:2015 код 33690000-3 (реактиви та витратні матеріали до гематологічних аналізаторів  

(моделі Pentra ES 60 та Micros ES 60  виробник ABX Horiba, Франція).  

Відкриті 

торги 



витратні матеріали 

до гематологічних 

аналізаторів 

         Закупівля здійснюється для забезпечення закладу реактивами та витратними 

матеріалами, необхідними для проведення лабораторних досліджень на гематологічних 

аналізаторах  (моделі Pentra ES 60 та Micros ES 60  виробник ABX Horiba, Франція). 

 

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. 

 

Гематологічний аналізатор моделі Pentra ES 60 та Micros ES 60  виробник ABX Horiba, 

Франція, це автоматичні аналізатори, які працюють тільки із спеціально розробленими для 

них реактивами. 

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 гематологічного аналізатору Pentra ES 60 та Micros ES 60  

виробник ABX Horiba, Франція, та їх постачальників  в Україні. 

7. 50420000-5 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

медичного та 

хірургічного 

обладнання 

3 684 000,00 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). 

 

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 

Переговор

на 

процедура 



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. 

 

Дана процедура  підпадає під  переговорну процедуру закупівель відповідно до і 

відповідно до  пункту 1 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 через  відсутність достатньої 

кількості тендерних пропозицій . При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні 

характеристики, а також вимоги до учасників не повинні відрізнятись від вимог, що були 

визначені замовником у тендерній документації. Процедури закупівель, які не відбулися 

UA-2021-03-03-000763-а, UA-2021-03-22006561-с. 

8 50530000-9 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

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. 

 

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). 

Відкриті 

торги 

9. 71620000-0 

«Аналітичні 

311 174,00  

.1. Закупівля Послуги: згідно з ДК 021-2015 код № 71620000-0 “Послуги з технічного 

Відкриті 

торги 



послуги» «Послуги 

з технічного 

аналізу чи 

консультативні 

послуги» , а 

саме:повірка 

засобів 

вимірювальної 

техніки. 

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. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                                                                                                   О.М.Клюсов 

 

 

Секретар                                                                                                                                                                                   О.М.Клименко 


