
 2Додаток
 до  оголошення

   про проведення спрощеної процедури

 *ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
-   Медико технічні вимоги

 2.1.   ,     Таблиція Інформація про технічні якісні та інші характеристики
 предмета закупівлі

№
Найменування

, товару його
призначення

.Од
вимір
у

-Кі
ть

 Технічні вимоги

Відповідніс
 /ть ТАК НІ (з

 посиланням на
. /стор Інструкціїї

 керівництва з
.\експл

.коритсув
. )мед виробом

1

  Кріопробірка з
 гвинтовою

 2,0 кришкою
мл
(14189 – 

 культуральна
)пробірка

шт 600     Кріогенні пробірки призначені для
  , зберігання біологічних матеріалів

     клітин людини чи тварин при
 -196 ° температурі C,    але їх слід

     використовувати лише в газовій фазі
 .рідкого азоту
: Розміри 48  × 12.5 мм мм

’ : 2,0 .Об єм мл
 500 .Упаковка шт

2

  Комплект для
 забору

 капілярної
крові
(63061-

 Система збору
 капілярної

 IVD)крові

шт 250
0

    Комплект призначений для забору
 . капілярної крові

  : Комплект складається з
   1 ,  –піпетка Пастера ПЕ мл стерильна

1 .; шт
   скарифікатор стальний з
  – 1 .центральним списом шт

   , Комплект повинен бути стерильним
 .одноразового застосування

3

 Голка
 двостороння

 для
 вакуумного

 забору крові 
№100
(35209  Голка

  для взяття
, крові

стандартна)

уп 25     Голки призначені для використання
     під час забору венозної крові

 .   вакуумною пробіркою Одна частина
    ,  голки вводиться у вену пацієнту а

 –    інша повинна бути закрита гумовим
.    клапаном Футляр голки має
  ,   етикетку з перфорацією що є

   візуальним контролем цілісності
.упаковки

: 21Розмір G 
 : 38 Довжина голки мм

 : 0,8 Діаметр голки мм
 :  Матеріал голки нержавіюча сталь

 : Колір голки зелений
: 100 .Упаковка шт

4   Тримач для
 вакуумних

 пробірок № 
100

уп 25    Тримач стандартний призначений
      для фіксації пробірки під час забору

   . венозної крові вакуумною пробіркою
    Сумісний з усіма типами



(36188-
   Тримач для

  забору крові
багаторазовий
)

 .   двосторонніх голок Має спеціальну
    .різьбу для надійної фіксації голки

:  Матеріал прозорий пластик

5

 Пробірка
  вакуумна для

 , збору крові
6 ,  мл без

, наповнювача
13x100 , мм

,  стерильна з
 білою

, IVD, кришкою
№100(47590 

 Пробірка
  вакуумна для

 відбору
  зразків крові

IVD,  без
)добавок

уп 30    Вакуумна пробірка використовується
   .   для венозного забору крові Під час

     витягання голки з пробірки не
   повинен створюватись аерозольний

. ефект
:   ’ : Наповнювач без наповнювача Об єм

6   : .  мл Колір кришки білий Розмір
: 13 100   пробірки х мм Матеріал
:  пробірки поліетилентерефталат
 :  Матеріал кришки поліетилен
: 100 .Упаковка шт

6

 Канюля
внутрішньовен

  на з
’  ін єкційним

, 20G портом
(1,1x32мм) 
(34904  

  Канюля для
 порожнистої

)вени

шт 30   ,   Має два порти що забезпечує
,    ефективність вдвічі вищу від

 .класичної канюлі
–    Захисна мембрана виключає

     витікання крові при пункції та вбирає
     ,  в себе залишки крові з голки що

  .нівелює ризики контамінації
– -    Трубка подовжувач для зручного

   встановлення та подальшого
’     під єднання системи і комфорту

  .пацієнта при маніпуляціях
–      Два конектори Луєр та мембрана

 .для проколу
– -    Голка провідник дозволяє обрати

  .зручний кут пункції
–      Зажим для миттєвого перекриття і

  . запобігання підтіканню крові
–   20G (1,1x32 ) Швидкість потоку мм
55 /мл хв

: Примітки
* -          ,  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 до предмету закупівлі:



1. Медичні  матеріали  повинні  бути  зареєстрованими  в  Україні  згідно  з
законодавством України. 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    —    ,  декларація про відповідність для медичних виробів які

       пройшли процедуру оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом
  ,     щодо медичних виробів затвердженим постановою Кабінету Міністрів

  2  2013 . № 753,    України від жовтня р Технічним регламентом щодо медичних
   in  vitro,    виробів для діагностики затвердженим постановою Кабінету
   2  2013 .  № 754,    Міністрів України від жовтня р та Технічним регламентом

   ,   ,  щодо активних медичних виробів які імплантують затвердженим
     2  2013 .  № 755;  ( .постановою Кабінету Міністрів України від жовтня р див

  №  124-Закону України VII   15.01.2015 .  (  )  «  І від р зі змінами Про технічні
   »)регламенти та оцінку відповідності ).

2. Строк  придатності  на  момент  поставки  повинен  становити  не  менше  75%  від
терміну  придатності,встановленого  виробником   .  Для  підтвердження  учасник  надає
гарантійний 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
гарантійний лист про строк поставки витратних матеріалів.

4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне
постачання товару у кількості та якості, яких вимагає документація, якщо учасник не є
виробником  предмету  закупівлі  відповідно  до  умов  цієї  тендерної  документації,  такий
учасник повинен надати гарантії можливості поставки предмета закупівлі у кількості,
якості, термінами придатності, визначені цією тендерною документацію та тендерною
пропозицією  учасника  торгів.  У  якості  таких  гарантій  учасник  надає:  оригінал
гарантійного листа виробника(ів) (представництва,  філії виробника - якщо їх відповідні
повноваження поширюються на територію України), 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. Гарантійний лист повинен включати: назву замовника,
назву  учасника,  назву  предмету  закупівлі  згідно  оголошення,  номер  закупівлі  у  системі
PROZORRO, вихідний номер.

5. Запропонований  товар  повинен  бути  якісним.  Для  підтвердження  учасник  надає
сертифікат  якості,  виданий  відповідним  органом  з  сертифікації,  акредитованим
національним  органом  України з  акредитації,  який підтверджує  встановлені  вимоги  до
товарів,  робіт  і  послуг  та  (чи)  об’єктів,  через  які  реалізуються  послуги,  якщо  це
передбачено законодавством України.

6. Учасник  повинен  надати  заповнену  форму  тендерної  пропозиції  за  підписом
керівника  або  уповноваженого  представника  підприємства,  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 Учасником процедури закупівлі у вигляді листа, який
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.матеріалам,  які  зазначені  в  тендерній
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 наступний вигляд:

Таблиця 8.2 "Порівняльна характеристика медичних матеріалів"
Медичні матеріали, зазначені в додатку 2

тендерної документації
Медичні матеріали, які пропонує Учасник в

якості еквівалента

№
Ко
д

НК

Наменуванн
я 

Од.ви
міру

Кількіс
ть

Медико-
технічні 
вимоги

№
Ко
д

НК

Наменуванн
я (торгове)

Од.ви
міру

Кількіс
ть

Медико-
технічні 
вимоги

            

9.  Оригінали або копії  інструкцій\керівництва з експлуатції\ використання медичних
виробів .

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх 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
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