ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання
державних коштів» (зі змінами та доповненнями))
1. Замовник, адреса
юридичної особи, код
ЄДРПОУ
2. Підстава для
опублікування
обґрунтування

Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий клінічний
будинок №1 м. Львова» (79014, Україна, Львівська обл., Львів,
вул. Мечнікова,8); Код за ЄДРПОУ 01984292
постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013
№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України
від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних
коштів» (зі змінами та доповненнями)
3. Процедура закупівлі
Відкриті торги
4. Назва
предмету ДК 021:2015:33170000-2 «Обладнання для анестезії та
закупівлі
реанімації». Пристрій неонатальний для фототерапії та обігріву,
(НК 024:2019-36685 Столик реанімації для немовляти)
5. Ідентифікатор
UA-2021-03-29-007409-c
закупівлі
6. Рядок плану закупівлі UA-P-2021-03-29-004875-с
7. Очікувана
вартість 875 000,00 грн. Кошти НСЗУ
предмета закупівлі
8. Обґрунтування
Очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015:33170000-2 «Обладнання
очікуваної
вартості для анестезії та реанімації» Пристрій неонатальний для фототерапії
та обігріву, (НК 024:2019-36685 Столик реанімації для немовляти)
предмету закупівлі
відповідно до фінансового плану на 2021 рік становить - 875 000,00
грн. Метод розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг здійснено
на підставі отриманих комерційних пропозицій, а також аналізу та
моніторингу ринкових цін, що відображені в електронній системі
закупівель «PROZORRO» на аналогічний товар, та показники
інфляції.
9. Обґрунтування
На виконання Порядку реалізації програми державних гарантій
технічних
та якісних медичного обслуговування населення та надання своєчасної та
характеристик предмета якісної медичної допомоги та забезпечення установи сучасним
закупівлі
медичним обладнанням тендерним комітетом прийнято рішення
провести відкриті торги на закупівлю ДК 021:2015:33170000-2
«Обладнання для анестезії та реанімації» Пристрій неонатальний для
фототерапії та обігріву, (НК 024:2019-36685 Столик реанімації для
немовляти). Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
визначені відповідно до потреб Замовника, та з урахуванням вимог
законодавства у тендерній документації. Зазначене медичне
обладнання використовуватиметься при наданні медичної допомоги
недоношеним новонародженим дітям пологового будинку.
Технічні вимоги
Напруга мережі, В 220+10%
Споживана потужність не більше 2500Вт
Освітленість блакитного світла на відстані 800мм,не менше, Люкс 400
Діапазон регулювання температури в автоматичному режимі 35-39ºС
Крок регулювання температури 0,1 ºС
Відхилення від заданої температури ±0,5°С
Чотири колеса з діаметром 100 мм
Два колеса з гальмівною системою

У середній частині пульт керування
Параметри з даними: Таймер Апгар, Управління нижнім блоком, Управління верхнім блоком,
Фототерапія, Включення загального світла.
- звукове попередження на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 10-й та 20-й хвилинах
- світлова індикація на 1-й, 5-й та 10-й хвилинах
В середній частині стійки роз’єм для датчика
В середній частині дві труби для монтажу обладнання
Таймер Апгар з акустичним сигналом
Нижній підігрів ложа
Верхній підігрів ложа
Теплова штора
Нижній блок - 10°
Тривожна аудіовізуальна система
Бокси для зберігання приладдя та допоміжних матеріалів
Чотири прозорі бортики
Бокові прозорі бортики відкидні
Бортики дезінфікуються
Світлодіодне освітлення
Вбудована фототерпія
Відстань від поверхні ложа до джерела обігріву 800+5мм
Фототерапевтичні лампи Philips захищені полікарбонатом
фототерапевтичні лампи Philips TL 20-52 - не менше 4 шт.
Гелієвий протипролежневий матрац виробництва BETTER4
Гелієвий матрац повинен акумулювати та втримувати тепло
Мембранна клавіатура керування
Під нижнім блоком: кнопка загального живлення, акумуляторзагального сигналу, два
автоматичні запобіжника, два гачка для кабелю та шпилька заземлення.
Можливість задавати температурний режим нагрівачів у ручному та автоматичному режимі
Точність виміру 0,5°С
Два датчика для сервоконтролю температури тіла дитини
Габаритні розміри не повинні перевищувати:
Ширина 600 мм
Висота 1950 мм
Глибина 1100 мм
Маса не більше 65 кг
Додаткова комплектація:
Витратомірами, ротометрами зі зволожувачем
Електричними відсмоктувачами
Шприцевими дозаторами
Кисневими масками
Інструкція з експлуатації українською або російською мовою
Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про
можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного
документу)
Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та
ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікатів)
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому
повинно бути зазначено: «Проектування та розроблення, виробництва, реалізації та
обслуговування обслуговування пристроїв неонатальних для фототерапії та обігріву, код
ДКПП 32.50.13-79.00»

Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому
повинно бути зазначено: «Проектування та розроблення, виробництва, реалізації та
обслуговування пристроїв неонатальних для фототерапії та обігріву, код ДКПП 32.50.13-79.00»
Післягарантійне обслуговування

