
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):   

«50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та 

хірургічного обладнання (Послуги з поточного ремонту і технічного 

обслуговування апаратів для анестезії Leon).» 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2022-09-19-003435-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 260 000,00 грн 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 постачальників відповідних послуг. 

 

6. Процедура закупівлі :  

Застосовується процедура відкритих торгів 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до тендерної документації  

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету 

закупівлі – технічна специфікація) 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Найменування предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з 

поточного ремонту і технічного обслуговування апаратів для анестезії Leon). 

 

1 Апарати для анестезії Leon plus в комплекті: Блок апарата, Компресор, Монітор 

стеження стану пацієнта – 1од. 

2. Апарати для анестезії Leon в комплекті: Блок апарата, Компресор, Монітор 

стеження стану пацієнта – 2од. 

 

№ з/п Найменування виду та перелік послуг 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

1.1  Послуги по технічному обслуговуванню 

та поточному ремонту апарата для 

анестезії Leon - 2, Leon plus-1шт  

    

1.1.1 Чистка апарата та попередня діагностика 

стану системи 

Посл. 3 

1.1.2 Заміна щорічного сервісного комплекту 

задньої панелі 

Посл. 3 

1.1.3 Заміна щорічного сервісного комплекту 

модуля пацієнта 

Посл. 3 

1.1.4 Заміна щорічного сервісного комплекту 

док. станції 

Посл. 3 

1.1.5 Заміна датчика вимірювання кисню Посл. 3 

1.1.6 Ремонт вентиля блока ротаментрів Посл. 1 

1.1.7 Заміна вентиля блока ротаметрів Посл. 1 

1.1.8 Ремонт кнопки O2-flush Посл. 1 

1.1.9 Ремонт міксера робочого газу Посл. 1 

1.1.10 Заміна датчика потока Посл. 3 



1.1.11 Калібровка системи  Посл. 3 

1.1.12 Тестування апарата з застосуванням 

спеціалізованного вимірювального 

обладнання 

Посл. 3 

1.2 Компресор :     

1.2.1 Чистка апарата Посл. 3 

1.2.3 Заміна редуктора високого тиску Посл. 2 

1.2.4 Заміна сервісного комплекта фільтрів 

компресора 

Посл. 3 

1.2.5 Заміна поршневої групи з підшипником Посл. 1 

1.2.6 Заміна колби вологосбірника Посл. 4 

1.2.8 Тестування апарата Посл. 3 

1.3 Монітору пацієнта:     

1.3.1 Заміна манжети НВАТ Посл. 2 

1.3.2 Заміна кабеля вимірювання сатурації Посл. 2 

1.3.3 Заміна датчика вимірювання сатурації Посл. 2 

1.3.4 Заміна колби вологовідділювача Посл. 2 

1.3.5 Заміна подовжувальної лінії Посл. 2 

 

Вимоги до учасників 

 

Послуги з технічного обслуговування повинні забезпечувати: 

- гарантований робочий стан обладнання; 

- безпеку функціонування обладнання для лікаря (лаборанта) та пацієнта завдяки 

обслуговуванню сертифікованими фахівцями згідно норм та правил підприємства-

виробника; 

- запобігання виходу з ладу обладнання завдяки технічному нагляду та 

проведенню сервісних робіт. 

Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (надати копію(ї) 

сертифікату(ів)  про навчання від виробника вказаного медичного обладнання або 

організацією, уповноваженою на це виробником) 

Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в 

терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження 

Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або 

технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні 

повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, 



дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується 

можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в 

терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати 

в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до 

оголошення про проведення процедури закупівлі. 

Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. 

Приїзд інженера на територію Замовника повинен бути здійснений протягом двох 

робочих днів з моменту отримання учасником – виконавцем заявки від Замовника. 

Гарантія на надані послуги повинна становити не менше 6 місяців. 

Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення 

технічного обслуговування . 

Роботи щодо технічного огляду та ремонту проводяться на основі вимог і 

рекомендацій технічної і експлуатаційної документації кожного виду медичної техніки. 

Замовник вимагає від Учасників подавати пропозиції на весь комплекс робіт з 

технічного огляду та ремонту та на весь перелік техніки (обладнання). 

 

 


