
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження замовника 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 
32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання  

(НК 024:2019 - 63183 Медична плівка для принтера) 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

89 упаковок 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Україна, 03126, Київ, проспект Любомира Гузара, 3, склад лікарських засобів 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
285 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 04-03-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-04-001053-a 

 

 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

          32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання (НК 024:2019 - 63183 Медична плівка для принтера)  

 

Рентгенівська плівка термографічна типу AGFA DRYSTAR DT 5.000I B для сухого друку 20x25, 35x43 по 100 аркушів для принтерів AGFA 

Drystar 5302 (або еквівалент) 

Плівка 

термографічна 

медична AGFA 

DRYSTAR DT 

5.000I B  

20x25 – 30 уп. 

35x43 – 20 уп. 

1. Плівка для принтера типу AGFA DRYSTAR DT 5.000IB  

2. Поліефірна основа (168 мкм.) забезпечує відповідність її параметрів плівкам для загальної радіології. 

3.  Максимальна оптична щільність (D mах) не менше  3,2 

4. Мінімальна оптична щільність (D min, вуаль) – 0,24 

5. Умови зберігання – Температура, °С : + 4
0
 С ...+ 25

0
 С; 

6. Можливість заправки принтера при денному освітлені. 

7. Термін зберігання  не менше 24 місяців від дати виготовлення. 

8. Плівка повинна мати формат, см: 20х25, 35x43. 

9. Плівка повинна бути упакована в коробки по 100 аркушів. 

10. мінімальний строк збереження обробленої плівки не менш 20 років 

11. Наявність листа з інструкцією по застосуванню  

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід 

читати як «або еквівалент» 

 

 

Плівка рентгенівська медична MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 

Плівка 

рентгенівська 

медична 

MEDIPHOT X-

0/RP 

зеленочутлива 

13х18 – 3 уп. 

18х24 – 12 уп. 

18х43 – 1 уп. 

24х30 – 8 уп.  

30х40 – 15 уп. 

1.  Наявність листа з інструкцією по застосуванню 

2. Листова двостороння сенсибілізована в зеленій частині спектру плівка на поліетилентерефталатній 

(лавсановій) основі. 

3.   Плівка призначена для обробки в ручному та автоматичному режимах. 

4. Мати наступні формати (в см): 13х18; 18х24; 18х43; 24х30;  30х40  – повинна бути упакована в коробки по 100 

аркушів. 

5. Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання: 

 температура зберігання, 
0
С: +10…+25; 

 відносна вологість, %: 30…60 плюс/мінус 10;  

6. Термін зберігання – не менше 36 місяців. 

7.Плівка повинна відповідати наступним технічним характеристикам: 



 

Параметри Ручна обробка Автоматична 

обробка 

Чутливість 

(Швидкість)S в Р 
-1

 

Не менше 1000 

Р 
-1

 

Не менше 1800 Р 
-1

 

Контрастність 

(середній градієнт) 

2,53-2,57 2,53-2,57 

Груба вуаль (Dmin)  0,18-0,23 0,18-0,23 

Максимальна оптична 

щільність  (Dmax) 

2,81-2,86 2,81-2,86 

Вміст срібла Неменше 5,8 

г/м2 

Не менше 5,8 г/м2 

 


