
ДОДАТОК 2
до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 33140000-3 : Медичні матеріали

Вироби медичного призначення (коди НК 024:2019-48126 Бинт марлевий, стерильний, 58232 Рулон ватний, нестерильний, 48127 Стрічка марлева, 36257 Катетер венозний центральний, що вводиться периферично ,
34096 Внутрішній катетер уретральний, постійний для дренажна, антимікробний, 34096 Внутрішній катетер уретральний, постійний для дренажна, антимікробний, 34096 Внутрішній катетер уретральний, постійний
для дренажна, антимікробний, 34096 Внутрішній катетер уретральний, постійний для дренажна, антимікробний, 34096 Внутрішній катетер уретральний, постійний для дренажна, антимікробний, 34096 Внутрішній
катетер уретральний, постійний для дренажна, антимікробний, 34096 Внутрішній катетер уретральний, постійний для дренажна, антимікробний, 34096 Внутрішній катетер уретральний, постійний для дренажна,
антимікробний,  34096  Внутрішній  катетер  уретральний,  постійний для  дренажна,  антимікробний,  34096  Внутрішній  катетер  уретральний,  постійний для  дренажна,  антимікробний,  34096  Внутрішній  катетер
уретральний, постійний для дренажна, антимікробний, 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання, 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання, 47173 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з
латексу гевеї,  нестерильні,  47173 Припудрені,  оглядові /  процедурні рукавички з латексу гевеї,  нестерильні,  47173 Припудрені,  оглядові /  процедурні рукавички з латексу гевеї,  нестерильні,  40548 Хірургічна
рукавичка, латексна, 40548 Хірургічна рукавичка, латексна, 40548 Хірургічна рукавичка, латексна, 40548 Хірургічна рукавичка, латексна, 47237 Серветка для очищення шкіри, 58490 Система для проведення забору
крові / внутрішньовенної інфузії , 43324 Система для переливання рідин загального призначення, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування , 47017 Шприц загального призначення, разового
застосування , 47017 Шприц загального призначення, разового застосування , 47017 Шприц загального призначення, разового застосування , 47017 Шприц загального призначення, разового застосування , 47017
Шприц загального призначення, разового застосування , 47017 Шприц загального призначення, разового застосування , 47017 Шприц загального призначення, разового застосування , 35177 - Маска хірургічна,
одноразового застосування, 58986 Лейкопластир хірургічний універсальний,  нестерильний ,  45336 Носивний сечоприймач з утримувачем сечі з  кріпленням на пенісі,  47174 Непудровані  оглядові /  процедурні
рукавички з синтетичного полімеру, нестерильні, 47174 Непудровані оглядові / процедурні рукавички з синтетичного полімеру, нестерильні,  ).

Таблиця 2.1 «Іформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна 
технічна специфікація та медико-технічні вимоги »

№ Код НК Наменування * Од.виміру Кількість Медико-технічні вимоги

1 48126 Бинт марлевий, 
стерильний

Бинт марлевий медичний   7 
m ( м) *14 cm (см) нестери-
льний тип 17

шт 1000 Повинен бути призначений для фіксації та накладання, а також виготовлення операційно-перевязувальних
засобів.
Використовується для медичних маніпуляцій.
Повинні застосовуватись для одноразового використання.
Повинні бути без швів і з обрізаною кромкою. Мають бути спресовані в прямокутну або овальну форму.
Довжина 7+/-0,3 м. ширина 14+/-0,5 см.
Товщина бинта 35 мм.
Білизна 80% н/м
Капілярність 7,0 см/ч
Тип марлі 17
Повинні бути нестерильні.

2 58232 Рулон ватний, 
нестерильний 

Вата медична гігроскопічна гі-
гієнічна нестерильна, зиг-заг 
100 g (г)

шт 3000 Повинна бути для одноразового використання. Повинна бути гігроскопічна, гігієнічна, нестерильна, зиг-
загоподібна.
Повиннабутидобрепрочесана,зберігатизв'язокміжволокнамиілегкорозшаровуватисьнапаралельнішари 
довільної товщини.
Маса вати-100,0+/-4,5 гр.
Довжина-90+/-10 мм.
Висота-280+/-15 мм.
Ширина-50+/-5



3 48127 Стрічка марлева Відріз марлевый медичний 
нестерильний 500 cm (см) * 
90 cm (см) тип 17

шт 800 Повинен бути вироблений тип 17
Повинен мати розмір 500 см х 90 см.
Відрізи медичні виробляються із 100% бавовни. Відрізи медичні фасуються у вигляді рулону або складки.
Завдяки структурі марлі забезпечуеться висока гігроскопічність.
Відрізи медичні повинні бути нестерильними

4 36257 Катетер венозний 
центральний, що вводи-
ться периферично

Канюля внутрішньовенна  
одноразового використання, з
крильцями та ін’єкційним кла-
паном, розмір 22G

шт 1800 Комплектація: катетер, стальна нержавіюча голка провідник, ін’єкційний порт, заглушка луєр/лок, крильця 
для фіксації, захисний ковпачок. 
Розмір катетера (0,9*25мм)
Внутрішній діаметр 0,6мм.Зовнішній діаметр 0,9 мм. Довжина катетера 25 мм.
Швидкість потоку від 29 до 45 мл/хв. Стерильно, апірогенно, нетоксичний;
Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка
Матеріал катетера: PUR (поліурітан).
Павільйон зі з’єднанням луер лок та луер сліп.
Ковпачок голки, крильця, камера зворотнього току -поліпропілен.
Заглушка луер-лок-поліетилен.
Повинні мати кольорове маркування.
Спеціальний конусний стійкий до перегинання ренгенконтрасний катетер.
Канюлі повинні мати крильця з перфорацією. Кришка порта з беззворотньою защіпкою.
Мають бути із біосумісних матеріалів для подовження перебування в судині.
Порт для ін'єкцій повинен мати силікований клапан та гідрофобний фільтр.
Канюлі повинні мати отвір біля вістря голки,що дає змогу миттєво підтвердити венепункцію, завдяки крово-
точу що рухається повздовж тіла катетера. Канюля повинна мати трьохгранну заточку голки.

5 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 2-
ходовий , розмір Fr14

шт 200 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.
Повинен мати розмір: Fr 14
Повинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та оброблений силіконом.
Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) Повинен мати симетричний 
балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).
Повинен мати антизворотний клапан з покришкою з кольоровим кодуванням.
Повинен бути стерильний одноразовий, нетоксичний.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути одноразового використання

6 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 2-
ходовий , розмір Fr16

шт 600 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.Повинен мати розмір: Fr 
16Повинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та оброблений силі-
коном.Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) Повинен мати си-
метричний балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).Повинен мати антизворотний клапан з 
покришкою з кольоровим кодуванням.Повинен бути стерильний одноразовий, нетоксичний.Повинен мати 
індивідуальне пакування.Повинен бути одноразового використання



7 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 2-
ходовий , розмір Fr18

шт 400 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.
Повинен мати розмір: Fr 18
Повинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та оброблений силіконом.
Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) Повинен мати симетричний 
балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).
Повинен мати антизворотний клапан з покришкою з кольоровим кодуванням.
Повинен бути стерильний одноразовий, нетоксичний.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути одноразового використання

8 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 2-
ходовий , розмір Fr20

шт 200 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.
Повинен мати розмір: Fr 20
Повинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та оброблений силіконом.
Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) Повинен мати симетричний 
балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).
Повинен мати антизворотний клапан з покришкою з кольоровим кодуванням.
Повинен бути стерильний одноразовий, нетоксичний.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути одноразового використання

9 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 2-
ходовий , розмір Fr22

шт 400 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.
Повинен мати розмір: Fr 22
Повинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та оброблений силіконом.
Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) Повинен мати симетричний 
балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).
Повинен мати антизворотний клапан з покришкою з кольоровим кодуванням.
Повинен бути стерильний одноразовий, нетоксичний.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути одноразового використання

10 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 2-
ходовий , розмір Fr24

шт 200 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.
Повинен мати розмір: Fr 24
Повинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та оброблений силіконом.
Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) Повинен мати симетричний 
балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).
Повинен мати антизворотний клапан з покришкою з кольоровим кодуванням.
Повинен бути стерильний одноразовий, нетоксичний.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути одноразового використання



11 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 2-
ходовий , розмір Fr26

шт 200 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.
Повинен мати розмір: Fr 26
Повинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та оброблений силіконом.
Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) Повинен мати симетричний 
балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).
Повинен мати антизворотний клапан з покришкою з кольоровим кодуванням.
Повинен бути стерильний одноразовий, нетоксичний.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути одноразового використання

12 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 3-
ходовий , розмір Fr18

шт 150 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.Повинен мати розмір: Fr 28  
Повинен бути трьохходовимПовинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та 
оброблений силіконом.Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) 
Повинен мати симетричний балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).Повинен мати анти-
зворотний клапан з покришкою з кольоровим кодуванням.Повинен бути стерильний одноразовий, нетокси-
чний.Повинен мати індивідуальне пакування.Повинен бути одноразового використання

13 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 3-
ходовий , розмір Fr20

шт 600 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.
Повинен мати розмір: Fr 20  Повинен бути трьохходовим
Повинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та оброблений силіконом.
Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) Повинен мати симетричний 
балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).
Повинен мати антизворотний клапан з покришкою з кольоровим кодуванням.
Повинен бути стерильний одноразовий, нетоксичний.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути одноразового використання

14 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 3-
ходовий , розмір Fr22

шт 500 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.
Повинен мати розмір: Fr 22 Повинен бути трьохходовим
Повинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та оброблений силіконом.
Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) Повинен мати симетричний 
балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).
Повинен мати антизворотний клапан з покришкою з кольоровим кодуванням.
Повинен бути стерильний одноразовий, нетоксичний.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути одноразового використання



15 34096 Внутрішній катетер 
уретральний, постійний 
для дренажна, антимі-
кробний

Катетер Фолея латексний, 3-
ходовий , розмір Fr24

шт 500 Повинен використовуватись для тривалої катетеризації сечового міхура.
Повинен мати розмір: Fr 24 Повинен бути трьохходовим
Повинен бути виготовлений з нейтрального термопластичного латексу та оброблений силіконом.
Повинен мати трубки , довжиною до 300 мм. (дитячий) або 400 мм. (дорослий) Повинен мати симетричний 
балон об’ємом 3-5 мм (дитячий), або 10-30(дорослий).
Повинен мати антизворотний клапан з покришкою з кольоровим кодуванням.
Повинен бути стерильний одноразовий, нетоксичний.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути одноразового використання

16 37445 Лезо скальпеля, 
одноразового використан-
ня

Лезо для скальпелю (з вугле-
цевої сталі), розмір 23

шт 100 Повинні бути для всіх видів хірургічних втручань
Повинні бути орієнтовано та викладено в одну сторону
Повинні бути виготовленим з нержавіючої сталі
Повинні бути розмірів: 23
Повинні бути стерильне, апірогенне та нетоксичне
Повинні бути для одноразового використання      
Повинні мати індивідуальне пакування

17 37445 Лезо скальпеля, 
одноразового використан-
ня

Лезо для скальпелю (з вугле-
цевої сталі), розмір 11

шт 100 Повинні бути для всіх видів хірургічних втручань
Повинні бути орієнтовано та викладено в одну сторону
Повинні бути виготовленим з нержавіючої сталі
Повинні бути розмірів: 11
Повинні бути стерильне, апірогенне та нетоксичне
Повинні бути для одноразового використання      
Повинні мати індивідуальне пакування

18 47173 Припудрені, 
оглядові / процедурні 
рукавички з латексу гевеї, 
нестерильні

Рукавички оглядові латексні  
(нестерильні, текстуровані, з 
пудрою) розмір S

пар 20000 Рукавички виготовлені з латексу. Амбідекстральна форма, підходить на ліву та праву руку. Текстурована 
поверхня пальців та долоні, довжина рукавичок не менше 240-245 мм, манжета з валиком, з пудрою, вага -
7,4-8,6Товщина (мм) рукавичок (одна стінка) для усіх розмірів дорівнює: Палець : 0.16 +/- 0.03 ммДолоня : 
0.14 +/- 0.03 ммМанжета: 0,11 +/- 0,03 ммШирина долоні (мм) дорівнює для розміру :М 110±10 mmМежа мі-
цності на розрив (МРа) до використання - 18; з плином часу - 14.Відносне видовження при розриві до ви-
користання (%) -650, з плином часу (%)-500. кількість протеїнів - 25 мкг/г
Матеріал-натуральний латекс. розмір S

19 47173 Припудрені, 
оглядові / процедурні 
рукавички з латексу гевеї, 
нестерильні

Рукавички оглядові латексні 
(нестерильні, текстуровані, з 
пудрою) розмір M

пар 30000 Рукавички виготовлені з латексу. Амбідекстральна форма, підходить на ліву та праву руку. Текстурована 
поверхня пальців та долоні, довжина рукавичок не менше 240-245 мм, манжета з валиком, з пудрою, вага -
7,4-8,6Товщина (мм) рукавичок (одна стінка) для усіх розмірів дорівнює: Палець : 0.16 +/- 0.03 ммДолоня : 
0.14 +/- 0.03 ммМанжета: 0,11 +/- 0,03 ммШирина долоні (мм) дорівнює для розміру :М 110±10 mmМежа мі-
цності на розрив (МРа) до використання - 18; з плином часу - 14.Відносне видовження при розриві до ви-
користання (%) -650, з плином часу (%)-500. кількість протеїнів - 25 мкг/гМатеріал-натуральний латекс. роз-
мір M

20 47173 Припудрені, 
оглядові / процедурні 
рукавички з латексу гевеї, 
нестерильні

Рукавички оглядові латексні 
(нестерильні, текстуровані, з 
пудрою) розмір L

пар 2000 Рукавички виготовлені з латексу. Амбідекстральна форма, підходить на ліву та праву руку. Текстурована 
поверхня пальців та долоні, довжина рукавичок не менше 240-245 мм, манжета з валиком, з пудрою, вага -
7,4-8,6Товщина (мм) рукавичок (одна стінка) для усіх розмірів дорівнює: Палець : 0.16 +/- 0.03 ммДолоня : 
0.14 +/- 0.03 ммМанжета: 0,11 +/- 0,03 ммШирина долоні (мм) дорівнює для розміру :М 110±10 mmМежа мі-
цності на розрив (МРа) до використання - 18; з плином часу - 14.Відносне видовження при розриві до ви-
користання (%) -650, з плином часу (%)-500. кількість протеїнів - 25 мкг/г
Матеріал-натуральний латекс. розмір L



21 40548 Хірургічна рукавич-
ка, латексна

Рукавички хірургічні латексні 
(стерильні, без пудри, текс-
туровані, з валиком на манже-
ті) розмір 6,5

пар 500 Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручань.
Повинні бути (мати): - виготовлені з матеріалу – латекс;- валик на манжеті;- без пудри;- текстуровану 
поверхню долонь та пальців;- анатомічну форму (ліва та права);- довжину, не менше 26,5 см.;- товщину, не
менше 0,10 мм.;- розмір: 6,5- стерильними, апірогенними та нетоксичними;- для одноразового використан-
ня;- запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку..

22 40548 Хірургічна рукавич-
ка, латексна

Рукавички хірургічні латексні 
(стерильні, без пудри, текс-
туровані, з валиком на манже-
ті) розмір 7,0

пар 500 Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручань.
Повинні бути (мати): - виготовлені з матеріалу – латекс;- валик на манжеті;- без пудри;- текстуровану 
поверхню долонь та пальців;- анатомічну форму (ліва та права);- довжину, не менше 26,5 см.;- товщину, не
менше 0,10 мм.;- розмір: 7,0- стерильними, апірогенними та нетоксичними;- для одноразового використан-
ня;- запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку.

23 40548 Хірургічна рукавич-
ка, латексна

Рукавички хірургічні латексні 
(стерильні, без пудри, текс-
туровані, з валиком на манже-
ті) розмір 7,5

пар 1000 Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручань.
Повинні бути (мати): - виготовлені з матеріалу – латекс;- валик на манжеті;- без пудри;- текстуровану 
поверхню долонь та пальців;- анатомічну форму (ліва та права);- довжину, не менше 26,5 см.;- товщину, не
менше 0,10 мм.;- розмір: 7,5- стерильними, апірогенними та нетоксичними;- для одноразового використан-
ня;- запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку.

24 40548 Хірургічна рукавич-
ка, латексна

Рукавички хірургічні латексні 
(стерильні, без пудри, текс-
туровані, з валиком на манже-
ті) розмір 8,0

пар 500 Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручань.
Повинні бути (мати): - виготовлені з матеріалу – латекс;- валик на манжеті;- без пудри;- текстуровану 
поверхню долонь та пальців;- анатомічну форму (ліва та права);- довжину, не менше 26,5 см.;- товщину, не
менше 0,10 мм.;- розмір: 8,0- стерильними, апірогенними та нетоксичними;- для одноразового використан-
ня;- запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку.

25 47237 Серветка для 
очищення шкіри

Серветка спиртова 65х30 мм 
одноразового використання  
№100

уп 60  

26 58490 Система для 
проведення забору крові / 
внутрішньовенної інфузії 

Одноразова система для вли-
вання інфузійних розчинів, 
крові та кровозамінників  (Luer
slip)

шт 1000 Повинні  використовуватись для внутрішньовенного переливання крові.
Повинні мати довжину трубки – не менше 1600 мм.
Повинні мати тип з’єднання Luer Slip (Луер сліп).
Повинні мати фільтр для запобігання проникнення небажаних компонентів.
Повинні мати роликовий регулятор швидкості потоку.
Повинні мати металеву голку, не менше 1,2*40мм.
Повинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з металу 
та поліпропілену.  
Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду.
Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою.
Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичними в індивідуальній упаковці.
Повинні бути для одноразового використання

27 43324 Система для пере-
ливання рідин загального 
призначення

Система для вливання інфу-
зійних розчинів, одноразова 
Luer Lock, з металевим ши-
пом, з без латексним 
ін'єкційним вузлом та 
додатковим ін'єкційним 
портом

шт 10000 Повинні використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів.Повинні мати тип з’єдна-
ння Luer Lock (луер лок) Повинні мати роликовий регулятор швидкості потокуПовинні мати металеву голку,
розміром не менше 0,8 х40мм.Повинні мати безлатексний ін’єкційний вузол та додатковим ін’єкційним 
портомШвидкість потоку від 1000 мл/10mПовинні мати повітровід, що складається з металевої голки та 
повітряного клапана виготовлено з поліпропілену Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхло-
риду.Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою.Повинні бути стерильними, апіро-
геними та нетоксичним в індивідуальному пакуванніПовинні бути для одноразового використання.



28 47017 Шприц загального 
призначення, разового за-
стосування 

Шприц ін’єкційний 
одноразового використання , 
1,0 мл (туберкуліновий, з го-
лкою 0,45 x 13мм)Luer Lock 

шт 1500 Повинен бути для проведення внутрішньошкірних та підшкірних ін’єкцій. 
Повинен бути трьохкомпонентним. 
Повинен бути об'ємом 1,0 мл. 
Повинен мати прозорий циліндр.
 Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. 
Повинен мати поршень з плунжером. 
Повинен мати стопорне кільце.
 Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. 
Повинен мати тип з'єднання Luer Lock 
Повинен бути циліндр виготовлений з  гомополімера поліпропілена. 
Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,45х13мм. 
Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. 
Повинен мати індивідуальне пакування

29 47017 Шприц загального 
призначення, разового за-
стосування 

Шприц ін’єкційний 
одноразового використання , 
1,0 мл (інсуліновий U-100, з 
голкою 0,33 x 13мм)

шт 300 Повинен бути для застосування в ендокринології. 
Повинен мати шкалу U-100. Повинен мати з'ємну голку. Повинен мати розмір голки 0,30х13мм. Повинні 
мати тип з’єднання Luer Lock (луер лок)
Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'єм 1,0 мл. 
Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. 
Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з 
трьохгранною заточкою.
Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. 
Повинен мати індивідуальне пакування.

30 47017 Шприц загального 
призначення, разового за-
стосування 

Шприц ін’єкційний 3-х 
компонентний одноразовий 
стерильний  2 мл Luer Slip з 
голкою, 23G (0,6x30 мм)

шт 15000 Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій.
 Повинен мати з`ємну голку з ковпачком.
 Повинен бути трьохкомпонентним
Повинен бути об'ємом 2,0 мл
 Повинен мати прозорий циліндр.
 Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. 
Повинен мати поршень з плунжером.
 Повинен мати стопорне кільце. 
Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. 
Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з  
гомополімера поліпропілена
Повинен мати металеву голку.
 Повинен мати розмір голки 0,6х30мм. 
Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним.
Повинен бути для одноразового використання. 
 Повинен мати розривний елемент між штоком та поршнем для руйнування після використання шприца.
Повинен мати індивідуальне пакування.



31 47017 Шприц загального 
призначення, разового за-
стосування 

Шприц ін’єкційний 3-х 
компонентний одноразовий 
стерильний  5 мл Luer Slip з 
голкою, 22G (0,7x40 мм)

шт 25000 Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій.Повинен 
мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 5,0 мл.
Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати 
поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з 
трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бу-
ти циліндр виготовлений з  гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен
мати розмір голки 0,7х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен 
бути для одноразового використання. Повинен мати розривний елемент між штоком та поршнем
для руйнування після використання шприцаПовинен мати індивідуальне пакування.



32 47017 Шприц загального 
призначення, разового за-
стосування 

Шприц ін'єкційний 3-х 
компонентний одноразовий 
стерильний  10 мл Luer Slip з 
голкою, 21G (0,8x40 мм)

шт 20000 Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій. 
Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. 
Повинен бути трьохкомпонентним. 
Повинен бути об'ємом 10,0 мл.
 Повинен мати прозорий циліндр. 
Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. 
Повинен мати поршень з плунжером.
 Повинен мати стопорне кільце.
Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. 
Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений 
з  гомополімера поліпропілена.
 Повинен мати металеву голку. 
Повинен мати розмір голки 0,8х40мм. 
Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового ви-
користання. 
Повинен мати розривний елемент між штоком та поршнем для руйнування після використання 
шприца
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій. 
Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. 
Повинен бути трьохкомпонентним. 
Повинен бути об'ємом 10,0 мл. 
Повинен мати прозорий циліндр.
 Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. 
Повинен мати поршень з плунжером. 
Повинен мати стопорне кільце.
 Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. 
Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений 
з  гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку.
 Повинен мати розмір голки 0,8х40мм. 
Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового ви-
користання. 
Повинен мати розривний елемент між штоком та поршнем для руйнування після використання 
шприца
Повинен мати індивідуальне пакування



33 47017 Шприц загального 
призначення, разового за-
стосування 

Шприц ін'єкційний 3-х 
компонентний одноразовий 
стерильний  20 мл Luer Slip з 
голкою, 21G (0,8x40 мм)

шт 12000 Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну 
голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 10,0 мл. Повинен мати про-
зорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. 
Повинен мати стопорне кільце.Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати 
конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з  гомополімера полі-
пропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8х40мм. Повинен бути стерильним,
нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати розривний 
елемент між штоком та поршнем для руйнування після використання шприцаПовинен мати індивідуальне 
пакування.Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій. Повинен 
мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 20,0 мл. Повинен 
мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунже-
ром. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен 
мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з  гомополімера 
поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8х40мм. Повинен бути стери-
льним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати розри-
вний елемент між штоком та поршнем для руйнування після використання шприцаПовинен мати індивідуа-
льне пакування

34 47017 Шприц загального 
призначення, разового за-
стосування 

Шприц 3-х компонентний 
одноразовий стерильний 120 
мл Catheter Tip з голкою, 14G 
(2,0x30)

шт 100 Повинен використовуватись для введення різної консистенції поживних речовин в шлунок через катетер, а 
також для відсмоктування різних рідин з порожнин організму.
Повинен бути трьохкомпонентним.
Повинен мати з`ємну голку з ковпачком.
Повинен бути об'ємом 120,0 мл.
Повинен мати прозорий циліндр.
Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати стопорне кільце.
Повинен мати подовжений конус для під’єднання катетера.
Повинен мати розмір голки 2,0x30мм
Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена.
Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним.
Повинен бути для одноразового використання.
Повинен мати індивідуальне пакування.



35 47017 Шприц загального 
призначення, разового за-
стосування 

Шприц ін'єкційний 3-х 
компонентний одноразовий 
стерильний   50 мл  Luer Lock 
з голкою,18 G (1.2*40 мм)

шт 500 Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій 
Повинен мати з`ємну голку з ковпачком.
Повинен бути трьохкомпонентним. 
Повинен бути об'ємом 50,0 мл.
Повинен мати прозорий циліндр.
Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу.
Повинен мати поршень з плунжером.
Повинен мати стопорне кільце. 
Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою.
Повинен мати конус з типом з'єднання Luer Lock
Повинен бути циліндр виготовлений з  гомополімера поліпропілена.
Повинен мати металеву голку.
Повинен мати розмір голки 1,2x40мм.
Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним.
Повинен бути для одноразового використання.
Повинен мати індивідуальне пакування.

36 35177 - Маска хірургічна, 
одноразового застосуван-
ня

Маска медична для індивідуа-
льного захисту 

шт 10000 Маска призначена для захисту органів дихання. Маска повина мати 3 шари, шви запаяні.
Захисна маска складається:
З шару фільтра, який  розташовується між двома зовнішніми шарами, і одного фіксатора для переносся, 
що забезпечує щільне прилягання маски до обличчя. Маска закріплюється на обличчі за рахунок еласти-
чних вушних петель.
Матеріал: спанбонд і мельтблаун.
Тип кріплення: резинки
Розмір:  17,5 х 9,5 см

37 58986 Лейкопластир хі-
рургічний універсальний, 
нестерильний 

 хірургічний пластир неткан-
ний прозорий, 2,5см х 9,2м

шт 200 Основа пластиру – нетканий матеріал. Адгезивний шар-гіпоалергенний каучуковий клей без латексу. Має 
підвищену паро та повітропроникність, водовідштовхувальне просочення. Не викликає мацерації. Розмір 
2,5 см х 9,2 м. не стерильний. Застосування – для фіксації пов’язок всіх видів, для закріплення зондів, 
катетерів, канюль.

38 45336 Носивний сечопри-
ймач з утримувачем сечі з
кріпленням на пенісі

Сечоприймач  2000 мл з 
хрестоподібним зливом, 
стерильний

шт 1500 Призначенний для збору сечі і використовується разом з урологічним катетером, підходить як чоловікам, 
так і жінкам.
Мішечок-резервуар повинен бути виготовлений з гнучкого напівпрозорого поліетилену., для кращої візуалі-
зації кольору і кількості сечі.
Повинен мати прямий злив.
Трубка має бути виготовлена з прозорого полівінілхлориду, для кращої візуалізації кольору сечі.
Мішочок повинен мати градуйовану шкалу (крок 100 мл)
Довжина прозорої трубки 90 см,з вмонтованим зворотнім клапаном.
Повинен мати ємність 2000 мл.
Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним
Повинен бути для одноразового використання
Повинен мати індивідуальне пакування



39 47174 Непудровані 
оглядові / процедурні 
рукавички з синтетичного 
полімеру, нестерильні

 Нітрилові  Оглядові Рукавич-
ки, не містять Латексу , 
Неопудрені, Нестерильні M

пар 2000 Повинні бути оглядові , нітрилові, текстуровані, без пудри, нестерильні. Повинні мати розмір М. Довжина по
розміру 245+/-5мм, ширина 110+/-10 мм.. Товщина в зоні пальців і долоні 0,13+/-0,18
Наявність валика на манжеті.
Матеріал-нітрил.

40 47174 Непудровані 
оглядові / процедурні 
рукавички з синтетичного 
полімеру, нестерильні

 Нітрилові  Оглядові Рукавич-
ки, не містять Латексу , 
Неопудрені, Нестерильні L

пар 500 Повинні бути оглядові , нітрилові, текстуровані, без пудри, нестерильні. Повинні мати розмір L. Довжина по 
розміру 245+/-5мм, ширина 110+/-10 мм.. Товщина в зоні пальців і долоні 0,13+/-0,18
Наявність валика на манжеті.
Матеріал-нітрил.

*Примітка: Будь-які посилання в Технічних вимогах на технічні регламенти та умови, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послу -
гами, 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.
** З огляду на те,  що Замовник не обмежує право Учасника надати в  тендерній пропозиції  іншу форму фасування товару ніж ту,  що визначена в  тендерній
документації, то кількість упаковок запропонована Учасником може відрізнятися, але повинна відповідати кількості, зазначеній в тендерній документації.

Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1. Медичні матеріали повинні бути зареєстрованими в Украї�ні згідно з законодавством Украї�ни. Для підтвердження учасник надає
оригінали  або  завірені  копії  декларацій,  що  підтверджують  можливість  введення  в  обіг  та/або  експлуатацію  (застосування)медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту» ( деклараціяпро  відповідність  —  для  медичних  виробів,  які  пройшли  процедуру  оцінки  відповідності  згідно  з  Технічним  регламентом  щодомедичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, Технічним регламентом щодомедичних виробів для діагностики in vitro,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів  України від 2 жовтня 2013 р.  № 754,  таТехнічним регламентом щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від2  жовтня  2013  р.  №  755;  (див.  Закону  України  №  124-VIIІ  від  15.01.2015р.  (зі  змінами)  «Про  технічні  регламенти  та  оцінкувідповідності»)).

2. Строк придатності на момент поставки повинен становити не менше 75% від терміну придатності,встановленого виробником  .
Для підтвердження учасник надає гарантіи' нии'  лист про термін придатності.

3. Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової� заявки Замовника.
Для підтвердження учасник надає гарантіи' нии'  лист про строк поставки витратних матеріалів.

4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантіи'  на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких
вимагає документація, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі відповідно до умов цієї� тендерної� документації�, такии'  уча-



сник повинен надати гарантії�  можливості  поставки предмета закупівлі  у  кількості,  якості,  термінами придатності,  визначені  цією
тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів. У якості таких гарантіи'  учасник надає: оригінал гарантіи' ного
листа виробника(ів) (представництва, філії� виробника - якщо ї�х відповідні повноваження поширюються на територію Украї�ни)*, яким
підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості,  відповідної�  якості та з відповідними термінами придатності,
строками поставки,  визначеними цією тендерною документацією та тендерною пропозицією  учасника.  Гарантіи' нии'  лист повинен
включати: назву замовника, назву учасника, назву предмету закупівлі згідно оголошення, номер закупівлі у системі PROZORRO, вихі -
днии'  номер.

* Не є обов’язковим надання гарантійного листа на медичні матеріали одноразового застосування, цінова пропозиція  на які не пере -
вищує 10000,00 грн. (десяти тисяч  гривень 00 коп.)Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захи -
сту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів захисту довкілля.

5. Запропоновании'  товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат якості, видании'  відповідним орга-
ном з сертифікації�,  акредитованим національним органом Украї�ни з акредитації�,  якии'  підтверджує встановлені вимоги до товарів,
робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством Украї�ни.

6. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної� пропозиції� за підписом керівника або уповноваженого представника під-
приємства, організації�, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

7. Згоду з медико-технічними вимогами до предмета закупівлі, зазначеними в додатку 2 до тендерної� документації� , підписану Уча-
сником процедури закупівлі у вигляді листа, якии'   повинен містити опис вісх медико-технічних вимог.

8. Еквівалент буде розглядатися з порівняльною технічною характеристикою, для чого Учасник повинен надати:

8.1. Документи, які підтверджують відповідність медико-технічних вимог медичних матеріалів, які пропонує Учасник, тим мед.мате -
ріалам, які зазначені в тендерніи'  документації�. Документи повинні бути надані в електронному  вигляді у форматі * PDF (скановані або
оцифровані) та містити розбірливі зображення.

8.2. Порівняльну таблицю з описом всіх зазначених медико-технічних вимог, підписану Учасником. Таблиця повинна мати наступ -
нии'  вигляд:

Таблиця 8.2 "Порівняльна характеристика медичних матеріалів"

Медичні матеріали, зазначені в додатку 2 тендерної� документації� Медичні матеріали, які пропонує Учасник в якості еквівалента

№
Код
НК Наменування Од.виміру Кількість

Медико-технічні 
вимоги №

Код
НК

Наменування (тор-
гове) Од.виміру Кількість

Медико-технічні 
вимоги



            

Замовник  має  право  звернутися  за  підтвердженням  інформації�,  наданої�  учасником,  до  органів  державної�  влади,  підприємств,
установ, організаціи'  відповідно до ї�х компетенції�. У разі наявності факту зазначення у пропозиції� будь-якої� недостовірної� інформації�,
що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

На запропонований товар під час його зберігання, транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту
довкілля, передбачені законодавством України


