Інформація щодо проведення закупівель
№п/
п

1.

Предмет закупівлі

Очікувана
вартість

33110000-4
«Візуалізаційне
обладнання для
потреб медицини,
стоматологіїта
ветеринарної
медицини» ДК
021:2015 33110000-4 а саме:
ультразвукова
діагностична
система кардіо.

2 200 000,00

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Закупівля «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та
ветеринарної медицини », згідно ДК 021:2015/код 33110000-4., (ультразвукова
діагностична система з можливістю кардіологічних вимірювань (скорочено - кардіо) загальноприйнята ультразвукова система візуалізації НК 024:2019 код 40761)
проводиться в зв’язку зі збільшенням кількості пацієнтів онкологічного профілю , що
потребують ультразвукових обстежень (особливо – ехокардіографій, доплерівських
обстежень серця/судин кінцівок). Це пов’язано з:
•
запровадженням сучасних методів лікування онкологічних пацієнтів, особливо
хіміотерапевтичних
•
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 функціональної
діагностики та терапії КНП «КМКОЦ» ультразвуковою діагностичною системою кардіо
з відповідними характеристиками (п. 2)
Закупівля здійснюється для доукомплектування відділення ультразвуковою
діагностичною системою кардіо з відповідними характеристиками (п. 2) у кількості 1
(один) апарат
Необхідні технічні вимоги до ультразвукової діагностичної системи кардіо:
- ехокардіографія з доплером та наявністю спекл-трекінг
(speckle tracking) аналізу , для неінвазивної оцінки ступеню ураження міокарду на тлі
спеціального лікування, прогнозування виникнення ускладнень та їх перебігу,

Відкриті
торги

планування реабілітаційних заходів (секторний (кардіальний) датчик)
- доплерографія судин , дослідження м’яких тканин, щитоподібної залози
(лінійний датчик)
- дослідження судин на великій глибині, ,базове органів
черевної порожнини/нирок (конвексний датчик), бажано, з можливістю подальшої
модернізації до функції еластографії
Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, повинен становити не менше 12
(дванадцяти) місяців з моменту введення в експлуатацію. Товар повинен бути новим та
таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався. Запропонований товар
виробництва не раніше 2020 року.
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33110000-4
«Візуалізаційне
обладнання для
потреб медицини,
стоматологіїта
ветеринарної
медицини» ДК
021:2015 33110000-4 а саме:
ультразвукова
діагностична
система, (НК
024:2019 40761 –
Загальноприйнята
ультразвукова
система
візуалізації)
33600000-6
Фармацевтична
продукція
«Фармацевтична
продукція», згідно
ДК 021:2015 код

1 730 000,00

Згідно моніторингу актуальних цін на ринку та комерційних пропозицій .
Специфікація щодо рекомендованих марок ультразвукових сканерів надається.
Ультразвиковий апарат необхідний для розвитку інтервинційних та малоінвазивних
методів хірургічних втручань під контролем УЗ технологій, що значно знижує
післяопераційну реабілітацію пацієнтів, знижує рівень п/о болю, та забезпечує
косметичний ефект.

Відкриті
торги

Для проведення малоінвазивних та інтервинційних методів хірургічних втручань,
необхідний УЗ апарат у кількості 1 шт.
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

1 353 000,00

Згідно об’єму необхідного товару, та комерційних пропозицій .
Процедура закупівлі «Фармацевтична продукція», згідно ДК 021:2015 код 33600000-6, а Відкриті
саме: кровозамінники та перфузійні розчини, засоби, які впливають на систему крові та
торги
гемопоез, антисептичні препарати.
Доцільність проведення закупівлі обґрунтована збільшенням витрат клінічних відділень
в кровозамінниках та перфузійних розчинах, засобах, які впливають на систему крові та
гемопоез, антисептичних препаратах для забезпечення лікувального процесу згідно

33600000-6, а саме:
кровозамінники та
перфузійні
розчини, засоби,
які впливають на
систему крові та
гемопоез,
антисептичні
препарати.
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33600000-6
«Фармацевтична
продукція» ДК
021:2015 код

1 937 900,00

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.
Закупівля лікарського засобу «Реосорбілакт», 200 мл, що в установленому законом
порядку зареєстрований в Україні та не включений до Національного переліку основних
лікарських 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% забезпечення
лікарськими засобами для парентерального застосування, відповідно до НП, та
необхідності в адекватному супроводі пацієнтів в післяопераційному періоді у
відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, згідно стандартів надання медичної
допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями.
Інформацію щодо обсягів лікарських засобів для лікування онкологічних хворих
підготовлено згідно з визначеною 100% щорічною потребою, аналізом залишків,
очікуваними поставками та виділеним бюджетним фінансуванням 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, 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.
Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33600000-6 «Фармацевтична продукція», а Відкриті
саме: лікарські засоби різних фармакотерапевтичних груп; лікарські засоби, що
торги
застосовуються при наданні екстреної (невідкладної) медичної допомоги.
Доцільність проведення закупівлі обґрунтована збільшенням витрат клінічних та

33600000-6, а саме:
лікарські засоби
різних
фармакотерапевтич
них груп; лікарські
засоби, що
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хірургічних відділень, операційного блоку та відділення анестезіології та інтенсивної
терапії у лікарських засобах різних фармакотерапевтичних груп (у тому числі,
антибактеріальних засобах, місцевих анестетиках, засобах для загальної анестезії) 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, нестероїдних протизапальних лікарських засобів
(«Кеторолаку»), що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не
включені до Національного переліку основних лікарських 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
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.
В.о.директора
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