Процедури публічних закупівель КНП БМР «Дитяча стоматологічна поліклініка», оголошених у електронній системі
публічних закупівель "Prozorro" у 2021 році
№
Назва закупівлі
Вид
п/п
закупівлі
1
Дентальна рентгенівська плівка 3х4 Спрощена
(код ДК 021:2015 “Єдиний
закупівля
закупівельний словник” – 323541103 Рентгенівська плівка)

Ідентифікатор закупівлі

Технічні та якісні характеристики
предмета закупівлі
UA-2021-01-04-001826-c Предмет закупівлі - Дентальна

Очікувана
вартість, грн
90500,00 з ПДВ

рентгенівська плівка Кровлекс-ДРГ 3х4 см
№150.
Кількість – 133 уп.

Очікувана
вартість закупівлі
Технічні та якісні характеристики:
розрахована на
Згідно з нормами ISO, плівка Кровлекс-ДРГ
підставі
відноситься до класу чутливості Е.
інформації про
Конверти з полівінілхлоридної плівки, з запаяною в
товари, що
них дентальної плівкою в світлонепроникному
папері і свинцевою фольгою, упаковані в картонні
продаються, та
коробки по 150 штук.
ціни на них, що
Технічні характеристики плівки:
склалися на ринку
Формат, (см) - 3x4
на такі або
Кількість штук в упаковці - №150
ідентичні
чи
Основа - поліестер
Товщина основи, (мм) - 0,18
однорідні товари
Покриття - двостороннє емульсійне
(Оприлюднені
Чутливість клас Е, (P) - 28-56, 18 обр.рентген
рекламні
Оптична щільність (Dmin) - не більше 0,25
оголошення).
При
Оптична щільність (Dmax) - не менше 5
цьому
Градієнт G (D min + 2) - 4,37
Градієнт G (D min + 4) - 8,31
ідентичними
Середній градієнт - 3,1
називають товари,
Зернистість (D min + 2) - 0,032
які мають
Сигнал / шум (D min + 2) - 137
однакові
Клас по EN 584-1 - C5
характерні для
Клас по ASTM - II
Клас по DIM 54111 - G3
них основні
Сер. Чутливість .3 (ISO) - 400
ознаки.
Сер. градієнт G (ISO) - 4,5
ТУ У 13887559 001-97 р

2

Лікарські засоби (код ДК 021:2015
“Єдиний закупівельний словник” –
33600000-6 Фармацевтична

Спрощена
закупівля

UA-2021-01-11-001254-a

Предмет закупівлі: Лот 1 – Севофлуран
(Sevoflurane).
Кількість – 6 фл.

35200,00 з ПДВ
Очікувана
вартість закупівлі

продукція): Лот 1 – Севофлуран
(МНН: Sevoflurane; код ДК
021:2015 “Єдиний закупівельний
словник” – 33661100-2 Анестетичні
засоби);
Лот 2 – Сибазон ( МНН: Diazepam,
код ДК 021:2015 “Єдиний
закупівельний словник” – 336930004 Інші лікарські засоби), Кетамін
(МНН: Ketamine, ДК 021:2015:
33693000-4 Інші лікарські засоби)

Технічні та якісні характеристики:
рідина для інгаляцій 100% по 250 мл
у пластиковому флаконі з ковпачком
системи Quik fil, або у флаконі з
відповідним конектором (адаптером),
сумісним з системою Quik fil.
Предмет закупівлі: Лот 2 – Сибазон
( Diazepam), Кетамін (Ketamine).
Кількість – Сибазон - 6 уп.
Кетамін – 6 уп.
Технічні та якісні характеристики:
Сибазон - Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по
2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2
блістери у коробці.
Кетамін - Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2
мл в ампулі, по 5 ампул у блістері; по 2
блістери у коробці.

3

Вироби медичного призначення
різні (Код згідно ДК 021:2015
"Єдиний закупівельний словник"
33190000-8 Медичне обладнання та
вироби медичного призначення
різні): Маска медична тришарова,
одноразового застосування (НК
024:2019 «Класифікатор медичних
виробів»: 35177 Маска хірургічна,
одноразового застосування. ДК
021:2015 "Єдиний закупівельний
словник" - 33199000-1 Одяг для
медичного персоналу), Халат

Відкриті
торги

UA-2021-01-19-002572-a

Предмет закупівлі: Маска медична
тришарова, одноразового застосування
Кількість –22800 шт

Технічні та якісні характеристики:
1.
Маска медична тришарова паяна
на резинці, з гнучким носовим фіксатором,
виготовлена з трьох шарів нетканого
матеріалу: спанбонду (зовнішні шари) і
мелтблаун (внутрішній прошарок - фільтр)
2.
Стерильність: нестерильні
3.
Зовнішня та внутрішня поверхні
повинні бути різного кольору, на резинках, з
фіксатором на переносиці, шви запаяні.
4.
Розмір маски: 17,5 * 9,5 см

розрахована на
підставі
інформації про
товари, що
продаються, та
ціни на них, що
склалися на ринку
на такі або
ідентичні чи
однорідні товари
(Оприлюднені
рекламні
оголошення). При
цьому
ідентичними
називають товари,
які мають
однакові
характерні для
них основні
ознаки)
81100,00 з ПДВ
Очікувана
вартість закупівлі
розрахована на
підставі
інформації про
товари, що
продаються, та
ціни на них, що
склалися на ринку
на такі або
ідентичні чи
однорідні товари

6.
Не повинна перешкоджати
вільному диханню.
7.
Відповідають ДСТУ EN
14683:2014 Маски хірургічні. Вимоги та
методи випробування.
8.
Повинна бути виготовлена з
гіпоалергенного матеріалу нетканого
матеріалу без запаху
Предмет закупівлі: Халат ізолюючий,
одноразового застосування
Кількість –70 шт

ізолюючий, одноразового
застосування (НК 024:2019
«Класифікатор медичних виробів»:
35492- Халат ізолюючий,
одноразового застосування, ДК
021:2015 "Єдиний закупівельний
словник":33199000-1 Одяг для
медичного персоналу), Шапочка
медична, одноразового
використання, нестерильна (НК
024:2019 «Класифікатор медичних
виробів»: 32297- Шапочка
хірургічна, одноразового
використання, нестерильна, ДК
021:2015 "Єдиний закупівельний
словник":33199000-1 Одяг для
медичного персоналу), Бахіли
одноразового застосування,
нестерильні (НК 024:2019
«Класифікатор медичних виробів»:
61937 Бахіли хірургічні, ДК
021:2015 "Єдиний закупівельний
словник":33199000-1 Одяг для
медичного персоналу)

Технічні та якісні характеристики:
Хірургічний Нестерильний На зав’язках
Довжиною не менше 140см.(ХХL).
Щільність не менше 35 г/м2 Рукав-манжет
Предмет закупівлі: Шапочка медична,
одноразового використання, нестерильна
Кількість –16800 шт

(Оприлюднені
рекламні
оголошення,
укладені у 2020
році договори,
прайс-листи інших
підприємств). При

цьому
ідентичними
називають товари,
які мають
однакові
характерні для
них основні
ознаки)

Технічні та якісні характеристики:
Берет «Одуванчик» Неткана Одноразового
використання. Повинна бути виготовлена з
нетканого спанборду, легка, дихаюча,
приємна на дотик, щільність не менше 13
г/м². Повинна бути з подвійною резинкою.
Мати розміри: -довжину – 490мм - глибину –
220мм
Предмет закупівлі: Бахіли одноразового
застосування, нестерильні
Кількість –5760 шт

Технічні та якісні характеристики:
Повинні бути виготовлені з поліетилену,
щільністю не менше 2 гр., Повинні мати
універсальний розмір, Повинні мати якісно
припаяну резинку для фіксації

4

Лікарські засоби (код ДК 021:2015
“Єдиний закупівельний словник” –
33600000-6 Фармацевтична

Спрощена
закупівля

UA-2021-01-20-001785-b Предмет закупівлі: Сибазон

( Diazepam), Кетамін (Ketamine).
Кількість – Сибазон - 6 уп.

4600.00 з ПДВ
Очікувана
вартість закупівлі

продукція): Сибазон ( МНН:
Diazepam, код ДК 021:2015
“Єдиний закупівельний словник” –
33693000-4 Інші лікарські засоби),
Кетамін ( МНН: Ketamine, ДК
021:2015: 33693000-4 Інші лікарські
засоби)

Повторна
процедура

Кетамін – 6 уп.
Технічні та якісні характеристики:
Сибазон - Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по
2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2
блістери у коробці.
Кетамін - Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2
мл в ампулі, по 5 ампул у блістері; по 2
блістери у коробці.

розрахована на
підставі
інформації про
товари, що
продаються, та
ціни на них, що
склалися на ринку
на такі або
ідентичні чи
однорідні товари
(Оприлюднені
рекламні
оголошення). При
цьому
ідентичними
називають товари,
які мають
однакові
характерні для
них основні
ознаки)

