
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 33140000-3 Медичні матеріали 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

60 штук 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Україна, 03126, Київ, проспект Любомира Гузара, 3, матеріальний склад  

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі –  130 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 06-07-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-06-000459-b 

 

 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

33140000-3 Медичні матеріали  

Комплект для черезшкірної нефроcтомії – 10 шт. 
№ 

п/п 

Характеристика  Вимоги 

1.  Методика постановки  Двошагова техніка постановки  

2.  Комплектація набору  1.Пункційна голка з нержавіючої сталі, діаметр 1,3мм=17,5 Ga, адаптери Луер-Лок, маркування для ультразвукового 

знаходження, глибина пункції до 20см 

  2.Спіральний стилет, фіксований,гнучкий закруглений наконечник 10см, тефлонове покриття, з випрямлячем 

  3.Розширювач із замком довжиною 16см з термопластичного еластомеру, рентгенконтрастний, наконечник конічної 

форми з центральним отвором, адаптер Луер-Лок 

  4.Дренажний катетер з термопластичного еластомеру, рентгенконтрастний, дренажні отвори конічній частині з 

загином з центральним отвором, з випрямлячем, фіксований адаптер  Луер-Лок з краном, з поглибленнями для 

нитки,  

довжина до 30см 

  5. Адаптер з полівінілхлоріду, із з’єднувачем Луер-Лок та лійкою для з’єднання з сечоприймачем 

3. Вид пакування Подвійне, стерильно 

4 Розміри  6,8,10 

 
Обмінний комплекс для черезшкірної нефроcтомії – 50 штук 

№

п/п 

Характеристика  Вимоги 

1. Комплектація набору  - провідник з інтродюсером, довжиною 800 мм, 

- катетер з пластиковим стилетом, довжиною 325 мм 

2. Вид пакування  стерильно 

3. Розміри  катетера 6,8,10 

 

 

 


