
ДОДАТОК 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
(Обладнання для   палат інтенсивної терапії  : коди НК 024:2019 - 47244 «Апарат

штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії»; 37806
Ручний зовнішній дефібрилятор)

Таблиція 2.1 «Кількісні характеристики предмета закупівлі»

№ Код НК 024:2019 Назва * Кількість
1 47244 «Апарат штучної 

вентиляції легенів загально-
го призначення для інтенси-
вної терапії»;

Апарат штучної вентиляції легень
(апарату штучної вентиляції легень
високого класу)

1
комплек

т

**Примітка: Будь-які посилання в Технічних вимогах на технічні регламенти та умови, умовні позначення
та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими
міжнародними,  європейськими  стандартами,  іншими  спільними  технічними  європейськими  нормами,
іншими  технічними  еталонними  системами,  визнаними  європейськими  органами  зі  стандартизації  або
національними стандартами, нормами та правилами, посилання на конкретні марку чи виробника або на
конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання,  чи на торгові
марки,  патенти,  типи  або  конкретне  місце  походження  чи  спосіб  виробництва,  передбачає  можливість
включення Учасником еквівалентів зазначених позицій, тобто вважається, що технічні вимоги по кожній
позиції  містять  вираз  «або  еквівалент».  При  цьому,  запропонований  еквівалент  за  технічними,
функціональними та якісними характеристиками повинен відповідати вказаному замовником товару або
мати кращі характеристики та виконувати призначення, визначене технічною документацією.
Загальні вимоги:
1. Товар,  запропонований  Учасником,  повинен відповідати медико –  технічним вимогам,
встановленим  в  Технічній  специфікації  (опис  предмета  закупівлі),  викладеній  у  даному
додатку до Документації. 

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановле-
ним в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до
Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и),
та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: на-
станови  (інструкції)  з  експлуатації  (застосування),  або  технічного  опису  чи  технічних
умов,  або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця
інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності техні-
чних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специ-
фікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації,  надає-
ться Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
2. 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:
а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введен-
ня  в  обіг  та/або  експлуатацію  (застосування)  медичного  виробу  за  результатами
проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або
б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів ви-
значених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.



3. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не
менше  12  місяців,  а  також він  повинен  бути  новим,  та таким,  що  раніше  не  експлуа-
тувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити
гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимо-
гам зазначеним в даному пункті.
4. Сервісне  обслуговування  товару,  запропонованого  Учасником  повинно  здійснюватися
кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо від-
повідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. 
5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кі-
лькості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва,
філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України),
або  представника,  дилера,  дистриб'ютора,  офіційно  уповноваженого  на  це  виробником,
яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної
процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропози-
цією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також
назву предмета закупівлі.
6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту
довкілля. 

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(опис предмета закупівлі)

Таблиція 2.2 «Вимоги до апарату штучної вентиляції легень (апарату штучної 
вентиляції легень високого класу)»

Вимоги
Відповідність

(так\ні)
Загальні технічні вимоги
Призначення - довготривала вентиляція у дорослих та дітей, з вираже-
ними респіраторними порушеннями, утрудненим відлученням від ШВЛ
Апарат  повинен  мати  монітор  з  кольоровим сенсорним  дисплеєм  не
менше 8 дюймів по діагоналі для відображення встановлених і вимірю-
ваних параметрів,  показників  респіраторної  механіки,  журналу подій,
виведення довідкової інформації і т.д.
Апарат повинен мати вбудований інгалятор
В  апараті  повинна  бути  передбачена  можливість  використання
одноразового дихального контуру та одноразового клапана видиху
Наявність вбудованого компресора (турбіни) з максимальним потоком
не менше 250 л/хв
Можливість роботи апарату від мережі живлення 220В та від акумуля-
торної батареї не менше 4 год
Апарат повинен мати можливість під’єднання до кисневої мережі ви-
сокого тиску (2,8-6 бар, максимальний потік не менше 180 л/хв)



Маса апарата без возика-стійки повинна бути не більше 5 кг
Режими, методи і додаткові опції штучної вентиляції
Вентиляція  з  гарантованим  дихальним  об’ємом  (керована  і  си-
нхронізована) і з автоматичним управлінням мінімального рівня інспі-
раторного тиску (PRVC, AutoFlow, APV)
Вентиляція з контролем по тиску:
 керована вентиляція з контролем тиску (PCV) та синхронізована

переміжна вентиляція з контролем тиску (PSIMV) з утриманням
заданого тиску в дихальних шляхах протягом часу вдиху

Вентиляція з підтримкою тиском (ASB, PSV) – допоміжна вентиляція, з
часом вдиху, дихальним об’ємом, що керується в залежності від інспі-
раторного запиту пацієнта, автоматичним встановленням часу заверше-
ння вдиху, який адаптований до об’єму витоку
Режим з підтримкою тиском для автоматичного відлучення від ШВЛ,
що  припускає  програмований,  автоматичний  і  безперервний  підбір
величини  тиску  підтримки  залежно  від  дихального  об’єму,
антропометричних характеристик пацієнта
Вибір  і  зміна  тиску  (збільшення-зменшення)  підтримки  хвилинного
об’єму в залежності від поточного респіраторного діагнозу (гіпервенти-
ляція, гіповентиляція) 
Епізоди, пов'язані з роз’єднанням контуру для здійснення санації диха-
льних шляхів повинні розпізнаватися автоматично з придушенням три-
вожної сигналізації на час санації, і припиненням виконання кроків що-
до  збільшення-зменшення  підтримки  протягом  не  менше  1  хвилини
після епізоду санації
Вентиляція апное – автоматичний перехід на керовану вентиляцію (з
попередньо встановленими користувачем параметрами) у випадку при-
пинення дихання в синхронізованих і допоміжних режимах, вибір часу
апное в межах від 15 до 60 с
Подача  100% кисню,  що програмується  для  виконання  санації  диха-
льних шляхів на час санації (роз’єднання контуру), апарат мінімізує по-
тік  в  дихальному контурі,  апарат  автоматично  розпізнає  з’єднання  з
ендотрахеальною  трубкою,  поновлює  вентиляцію,  концентрація
О2 100% підтримується не менше 1 хвилини до і після здійснення сана-
ції дихальних шляхів
Неінвазивна вентиляція, яка працює на базі режиму за тиском. Апарат
повинен мати спеціалізовані автоматичні налаштування для здійснення
респіраторної підтримки через лицеву маску
При  використанні  неінвазивної  ШВЛ  апарат  повинен  забезпечувати
автоматичну компенсацію витоків
Повинна  бути  передбачена  можливість  вибору  стартового  режиму
ШВЛ,  а  також  можливість  регулювань  стандартних  (стартових)
параметрів ШВЛ для кожного з режимів вентиляції
Режим очікування зі збереженням встановлених параметрів
Параметри ШВЛ, що встановлюються:
Частота керованої вентиляції 2-80 / хв
Час  вдиху  в  діапазоні  не  менше  0.2-10  с.  Регулювання  часу  вдиху
повинно супроводжуватися безперервним відображенням співвідноше-
ння I: E і часу видиху
Дихальний об’єм в діапазоні не менше 20 – 1900 мл.
Тиск вдиху в діапазоні не менше 3 до 60 мбар.
Регулювання швидкості наростання тиску вдиху
Позитивний тиск в кінці видиху в межах не гірше 0-35 mbar



Чутливість потокового тригеру 1 - 15 л/хв
Чутливість експіраторного тригеру не гірше ніж 5 - 75 % від пікового
потоку вдиху
Вимоги до параметрів моніторингу і функцій інтерфейсу:
Користувач повинен мати вибір одиниць виміру параметрів монітори-
нгу, можливість вибору мови відображення параметрів і іншої інформа-
ції
Хвильові форми (тиск-час, потік-час, об’єм-час), одночасно не менше
двох хвильових форм
Тиск в дихальних шляхах (піковий, плато, середній, ПТКВ).
Хвилинний  об’єм самостійного  дихання,  що  вимірюється  в  незалеж-
ності від загального хвилинного об’єму
Частота дихання від 0 до 140 дихань  за хв. Реальне співвідношення I:
E. Час апное
Наявність журналу події
Параметри відлучення від вентиляції з відображенням поточного вимі-
рювання  показників:  відношення  частоти  дихання  до  дихального
об'єму; та Р-0.1 (occlusion pressure)
Тривожна звукова і візуальна сигналізація.
Апарат  повинен  мати  систему  ієрархічної  тривожної  сигналізації  по
параметрам тиску, об’єму, концентрації кисню, відсутності електрожи-
влення. Меню настройки тривожної сигналізації повинно мати верхні,
нижні межі, а також поточне значення параметру
Додаткові вимоги
Запропоноване  обладнання  повинно  бути  стійким до очищення  і  де-
зінфекції

Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист):
Апарат ШВЛ базовий блок – 1 шт.
Візок – 1 шт.
Автоматичний зволожувач – 1 шт 
Багаторазовий  силіконовий  дихальний  контур  для  дорослих  з  двома  вологозбірниками  –
2 комплекти
Датчик потоку для дорослих, багаторазового використання – 2 шт.
Маски для неінвазивної вентиляції (S, M, L) – 3 шт.
Тестова легеня – 1 шт.
Кронштейн для фіксації контуру – 1 шт.
Шланг для подачі кисню – 1 шт.
Інструкція користувача українською мовою – 1 шт.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(опис предмета закупівлі)

Таблиція 2.3 «Кількісні характеристики предмета закупівлі»

№ Код НК 024:2019 Назва * Кількість
1 37806 Ручний зовнішній дефібри-

лятор
Дефібрилятор –монітор (дефі-
брилятор)

1
комплект

*Примітка: Будь-які посилання в Технічних вимогах на технічні регламенти та умови, умовні позначення
та  термінологію,  пов’язані  з  товарами,  роботами  чи  послугами,  що  закуповуються,  передбачені
існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими
нормами,  іншими  технічними  еталонними  системами,  визнаними  європейськими  органами  зі
стандартизації  або  національними  стандартами,  нормами  та  правилами,  посилання  на  конкретні
марку чи виробника або на конкретний процес,  що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта
господарювання,  чи  на  торгові  марки,  патенти,  типи  або  конкретне  місце  походження  чи  спосіб



виробництва,  передбачає  можливість  включення  Учасником  еквівалентів  зазначених  позицій,  тобто
вважається,  що  технічні  вимоги  по  кожній  позиції  містять  вираз  «або  еквівалент».  При  цьому,
запропонований еквівалент за технічними, функціональними та якісними характеристиками повинен
відповідати  вказаному  замовником  товару  або  мати  кращі  характеристики  та  виконувати
призначення, визначене технічною документацією.

Загальні вимоги:
7. Товар,  запропонований  Учасником,  повинен відповідати медико –  технічним вимогам,
встановленим  в  Технічній  специфікації  (опис  предмета  закупівлі),  викладеній  у  даному
додатку до Документації. 

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановле-
ним в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до
Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и),
та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: на-
станови  (інструкції)  з  експлуатації  (застосування),  або  технічного  опису  чи  технічних
умов,  або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця
інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності техні-
чних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специ-
фікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації,  надає-
ться Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
8. 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:
а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введен-
ня  в  обіг  та/або  експлуатацію  (застосування)  медичного  виробу  за  результатами
проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або
б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів ви-
значених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.
9. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не
менше  12  місяців,  а  також він  повинен  бути  новим,  та таким,  що  раніше  не  експлуа-
тувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити
гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимо-
гам зазначеним в даному пункті.
10. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснювати-
ся кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо від-
повідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. 
11. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у
кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва,
філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України),
або  представника,  дилера,  дистриб'ютора,  офіційно  уповноваженого  на  це  виробником,
яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної



процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропози-
цією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також
назву предмета закупівлі.
12. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту
довкілля. 

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

 
Таблиція 2.4 «Вимоги до дефібрилятора- монітора (дефібрилятора)»

Вимоги Відповідність
так/ні

Повинен бути призначений для електроімпульсної терапії на етапі підновле-
ння серцевої діяльності, у тому числі для трансторакальної дефібриляції з ре-
жимом автоматичної поверхневої дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії,
а також для моніторингу ЕКГ
Наявність режимів роботи:

- Асинхронна дефібриляція
- Синхронна дефібриляція (кардіоверсія)
- Автоматична поверхнева дефібриляція

Повинен мати можливість використовуватись у дорослих та дітей
Наявність функціональної перевірки: зарядки, стану батареї, запису кривої, 
дефібриляції, сигналізації тривоги та мовної інформації
Наявність кольорового рідкокристалічного TFT-монітору з діагоналлю не 
менше 6,5 дюймів
Прилад повинен мати біфазну форму імпульсу
Наявність можливості забезпечення форми імпульсу другої фази дефібриля-
ції, яка є незмінною і не залежить від контактного імпедансу
Наявність індикації на рукоятці якості контакту електродів з тілом пацієнта
Наявність голосових інструкцій при підготовці та проведенні дефібриляції
Прилад повинен бути оснащений режимом моніторингу ЕКГ
Наявність ручного та автоматичного режимів запису ЕКГ
Повинен мати можливість роботи від мережі та акумуляторної батареї
Час набору заряду 200 Дж повинен бути не більше ніж 4 с, час набору заряду
270 Дж повинен бути не більше ніж 5 с
Кількість дефібриляцій при живленні від акумулятора з енергією не менше 
270 Дж без підзарядки дефібрилятора має бути не менше ніж 100 разів
Наявність режимів дефібриляції не гірше:

- ручний режим
- режим ручної синхронізації з хвилею R на ЕКГ
- режим АЗД
- режим АЗД (дитячий)

Максимальна вихідна енергія заряду не більше 270 Дж
Наявність не менше 3 пріоритетів тривог: критична, попереджуюча, 
рекомендуюча
Наявність світлового індикатора тривог, який змінює колір в залежності від 
пріоритету
Наявність слоту для SD-карти для збереження даних та встановлення про-
грамного забезпечення
Робота від батареї в режимі моніторингу не менше 180 хв
Наявність індикатора заряду акумулятора на дисплеї 
Наявність візуальних та звукових сигналів тривоги



Наявність вбудованого термопринтера
Наявність роз’єму для карти пам'яті

Комплект постачання повинен включати (на підтвердження надати гарантій ний лист):
- дефібрилятор з багаторазовими електродами - 1 шт.;
- батарея акумуляторна – 1 шт.;
- кабель ЕКГ на 3 відведення - 1 шт.;
- мережевий кабель -1 шт.;
- керівництво з експлуатації


