
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 з особливостями 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

 Дренаж типу “Редон” (адаптер Жане): Fr 24 – 400 шт. 

 Дренаж типу “Редон” (адаптер Жане): Fr 18 – 200 шт. 

 Дренаж торакальний ( на металевому стилеті - троакарі ): Fr 18 – 10 шт. 

 Дренаж торакальний ( на металевому стилеті - троакарі ): Fr 24 – 10 шт. 

 Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишківника (трансназальний):Fr 18 – 150 шт. 
 Зонд інтубаційний для дренування кишківника (трансректальний) Fr 24 – 150 шт. 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3, склад лікарських засобів 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
До 31 грудня 2022 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі – 116 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із Додатком 1 

Дата оголошення 15-11-2022 

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-15-011983-a 



Додаток 1 

 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

 

        ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали 

 

Товар МТВ 
Дренаж типу “Редон” (адаптер Жане): Fr 24  Дренаж типу «Редон» (адаптер Жане)  

 виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду 

 довжина 500 мм 

 адаптер Жане на проксимальному кінці 

 відкритий дистальний кінець  

 перфорація дистального кінця впродовж 75 мм 

 кольорова рентгеноконтрастна смуга  вздовж усієї трубки 

 стерилізовано оксидом етилену 

Розмір Ch/F Зовнішній діаметр (мм) Колір адаптера 

18 6.0 Червоний 

24 8.0 Синій 
 

Дренаж типу “Редон” (адаптер Жане): Fr 18 

Дренаж торакальний ( на металевому стилеті - троакарі ): 

Fr 18 
Дренаж торакальний(на металевому стилеті-троакарі) 

 виготовлений з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду 

 довжина дренажа 200 мм для розміруF 12 

 довжина дренажа 350 мм для розмірівF 16-30 

 адаптер Жане на проксимальному кінці 

 відкритий дистальний кінець конусної форми 

 перфорація дистального кінця у формі видовжених отворів 

Дренаж торакальний ( на металевому стилеті - троакарі ): 

Fr 24 



 рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки 

 стилет-троакар із нержавіючої сталі медичного призначення 

 полімерна ручка на проксимальному кінці стилета-троакара 

 стерилізовано оксидом етилену 

 

Розмір Ch/F Зовнішній діаметр (мм) Колір адаптера 

18 6.0 Червоний 

24 8.0 Синій 

 

  
Зонд інтубаційний для дренування тонкого 

кишківника(трансназальний):Fr 18 

 Зонд інтубаційний  

 виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру 

 довжина 2500, 3000, 3500 мм 

 двоканальна трубка 

 закритий дистальний кінець заокругленої форми 

 перфорація дистального кінця впродовж 105 мм 

 два надувні балони в зоні перфорації 

 адаптер Жане на проксимальному кінці 

 канюля Луєра на проксимальному кінці каналу для надування балона 

 стерилізований оксидом етилену 

  

Довжина (мм) Ch/F Зовнішній діаметр (мм) Колір адаптера 



2500 18 6.0 Червоний 

3000 18 6.0 Червоний 

3500 18 6.0 Червоний 

 

Зонд інтубаційний для дренування кишківника 

(трансректальний) Fr 24 
 Зонд інтубаційний трансректальний  

 виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру 

 довжина 2500 мм 

 діаметр F 24 (8мм) 

 трьохканальна трубка 

 закритий дистальний кінець заокругленої форми 

 перфорація дистального кінця впродовж 105 мм 

 два надувні балони в зоні перфорації 

 адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу 

 канюля Луєра на проксимальному кінці каналу для надування балона 

 стерилізований оксидом етилену 

 

 

Загальні вимоги 

1. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути 

сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством. 

2. Учасник повинен надати завірені скан-копії, належним чином складених декларацій відповідності, згідно чинного законодавства. 

3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця 

документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію 

України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї 

документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити повну назву учасника, номер оголошення, а 

також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням. 



Дана вимога захищає замовника торгів від можливої поставки неякісних та фальсифікованих товарів. Це пов’язано з тим, що у зв’язку з непростою 

ситуацією в країні є вірогідність поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення, що є неоригінальними, неякісними, 

фальсифікованими, а також такі, які можуть потрапити на територію України неофіційними шляхами. Замовник має бути впевнений в тому, що 

товар, який пропонується учасниками, є дійсно того виробника, який вказується цими учасниками. Дана вимога захищає замовника від закупівлі 

фальсифікатів. 

4. Залишковий термін придатності Товару на момент постачання: згідно з технічними даними виробника, але не менше ніж 70% загального терміну 

його зберігання від визначеного виробником для даної продукції (надати гарантійний лист від учасника) та підтвердити у тендерній пропозиції 

сканованими копіями оригіналів сертифікатів виробника з його печаткою. 

5. Товар, що постачається, новий, тобто не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. 

 

Учасник повинен надати: 
Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки 

Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/ 

або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за 

винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

 

Учасник, місце реєстрації або місце проживання  якого -  на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну 

місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка 

ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).  

 

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна 

адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації 

встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. 

 


