
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710                                

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний 

онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;  

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002; 

код за ЄДРПОУ – 01991470;  

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство; 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні 

зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   

«33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (Ендоскопічні та 

ендохірургічні інструменти – 12 найменувань)». 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2022-06-10-004259-a 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в 

технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено 

відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування. 

 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 300 000,00 грн (Триста 

тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ. При визначенні очікуваної вартості закупівлі 

враховувалась інформація про ціни на товари, що містяться в мережі Інтернет у 

відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників 

відповідної продукції. 

 

6. Процедура закупівлі :  

Застосовується процедура відкритих торгів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до тендерної документації  

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету 

закупівлі – технічна специфікація) 

 

Технічна специфікація 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

до предмету закупівлі: Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 

33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Ендоскопічні та ендохірургічні 

інструменти – 12 найменувань) 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

№ Найменування вимоги Відповідність  

1 Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг 

відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки 

відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На 

підтвердження Учасник повинен надати витяг с завіреної копії 

декларації або копію документів, що підтверджують можливість  

введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за 

результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з 

вимогами технічного регламенту, або витяг з сертифікату 

відповідності медичного виробу за результатами проходження 

процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту 

або оригінал гарантійного листа довільної форми про проходження 

виробником або уповноваженою особою виробника в Україні 

процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам 

технічного регламенту. 

 

2 З метою отримання гарантій, що учасник спроможний своєчасно 

поставити запропоноване обладнання та для запобігання отримання 

фальсифікованого товару, учасник повинен надати файл 

відсканований з оригіналу гарантійного листа виробника (якщо 

учасник не є виробником товару), або офіційного представника, якщо 

його відповідні повноваження поширюються на територію України, 

що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого 

обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені цією 

документацією торгів та пропозицією учасника, із зазначенням: повної 

назви учасника, номера оголошення, назви предмету закупівлі, назви 

товару, кількості. 

 

3 Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не 

був у використанні. 

 

4 Учасник повинен  надати підтвердження відповідності технічних 

параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним 

вимогам документації торгів, у вигляді таблиці з обов’язковим 

 



посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації 

від виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна 

документація, каталог- українською мовою) 

 

 

МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

 

№ 

П/

П 

НАЙМЕНУВАНН

Я 

МЕДИКО-

ТЕХНІЧНІ 

ВИМОГИ 

КРАЇНА 

ВИРОБН

ИК 

КОД НК ОД. 

ВИМІР

У 

КІЛЬ-

КІСТ

Ь 

ВІДПОВІДНІСТЬ 

(ТАК/НІ) 

З 

ОБОВ’ЯЗКОВИ

М 

ПОСИЛАННЯМ 

НА СТОРІНКУ З 

ТЕХНІЧНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ВИРОБНИКА 

1 Щипці для 

біопсії з голкою 

подовжені 

бранші з 

отворами, 

довжина не 

менше 2300 мм, 

діаметр не 

більше 2,8 мм, 

наявність 

маніпуляційног

о дроту, 

одноразові  

 46228 шт. 20  

2 Клапан 

біопсійний 

одноразовий 

Клапан 

біопсійний 

одноразовий  

 60760 шт. 10  

3 Щипці для 

біопсії з голкою  

по типу алігатор 

або аналог, 

довжина не 

менше 2300 мм, 

діаметр не 

більше 2,8 мм, 

наявність 

маніпуляційног

о дроту, 

одноразові  

 46228 шт. 20  

4 Щипці для 

біопсії з голкою  

по типу овал 

або аналог, 

довжина не 

менше 2300 мм, 

діаметр не 

більше 3,0 мм, 

 46228 шт. 20  



наявність 

маніпуляційног

о дроту, 

одноразові  

5 Щипці 

гемостатичні 

діаметр вставної 

частини не 

більше 3,1 мм, 

довжина не 

менше 2300 мм, 

ширина 

розкриття не 

менше 4 мм, 

наявність 

функції оберту, 

одноразові 

 36284 шт. 2  

6 Накладач 

затискачів  

діаметр не 

більше 2,8 мм, 

довжина не 

менше 2300 мм, 

наявність ручки 

обертання, 

одноразовий 

 32020 шт. 10  

7 Затискач для 

гемостазу 

кут згину не 

менше 1350, 

довжина не 

менше 7 мм, 

одноразовий 

 61207 шт. 80  

8 Щипці для 

гарячої біопсії  

по типу алігатор 

або аналог, 

довжина не 

менше 2300 мм, 

діаметр не 

більше 2,5 мм, 

одноразові  

 36284 шт. 5  

9 Щипці для 

гарячої біопсії  

по типу овал 

або аналог, 

довжина не 

менше 2300 мм, 

діаметр не 

більше 2,5 мм, 

одноразові 

 36284 шт. 5  

10 Щипці 

захоплюючі 

тип-тринога або 

аналог, довжина 

не менше 2300 

 33199 шт. 5  



мм, діаметр не 

більше 2,8 мм, 

одноразові 

11 Провідник 

одноразовий 

робоча довжина 

не менше 4500 

мм, довжина 

гідрофільного 

або аналог 

покриття не 

менше 70 мм, 

форма 

дистального 

кінця пряма або 

аналог 

 46691 шт. 5  

12 Провідник 

одноразовий 

робоча довжина 

не менше 4500 

мм, довжина 

гідрофільного 

або аналог 

покриття не 

менше 70 мм, 

форма 

дистального 

кінця кутова або 

аналог 

 46691 ШТ. 5  

 Всього – 12 найменувань 187 ШТУК 

 

 

Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип 

предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять 

вираз "або еквівалент". 

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним 

вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.  

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено. 

 

Наведена Таблиця  заповнюється Учасником і надається в складі тендерної 

пропозиції.  

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна 

пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація 

щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, 

який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для 

перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати 

інформацію, розміщену в мережі Internet. 

 



Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції відповідний лист-згоду щодо 

виконання даного технічного завдання, гарантійні листи, які вимагаються цим додатком, 

інші документи, які вважає за потрібне надати, які підтверджують відповідність тендерної 

пропозиції даному додатку до ТД. 

 

А також, Учасник, повинен у складі документів надати розрахунок тендерної 

пропозиції, який також має містить інформацію про виробника реактивів 

(найменування та обов’язково країну походження товару). 

 

З метою виконання положень частини 4 статті 41 Закону України «Про публічні 

закупівлі» Переможець на момент підписання договору надає замовнику ТЕНДЕРНУ 

ПРОПОЗИЦІЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУКЦІОНУ (з зазначенням ціни за кожну 

одиницю товару, найменування виробника, країну походження товару). Дану 

інформацію можна завантажити разом із документами по ст. 17 Закону (як 

переможець). 

 

 


	Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

