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2

Процедури публічних закупівель КНП БМР «Дитяча стоматологічна поліклініка», оголошених у електронній системі публічних закупівель "Prozorro" у 2021 році
Назва закупівлі
Вид закупівлі
Ідентифікатор
Технічні та якісні характеристики предмета
Очікувана вартість,
Результат Закупівлі
закупівлі
закупівлі
грн
Дентальна рентгенівська плівка 3х4
Спрощена
UA-2021-01-04Предмет закупівлі - Дентальна рентгенівська
90500,00 з ПДВ
Договір №4 від
(код ДК 021:2015 “Єдиний
закупівля
001826-c
плівка Кровлекс-ДРГ 3х4 см №150.
25.01.2021 р.
закупівельний словник” – 32354110Кількість – 133 уп.
Очікувана вартість
Сума договору:
3 Рентгенівська плівка)
Технічні та якісні характеристики:
закупівлі розрахована
81116,70 грн
Згідно з нормами ISO, плівка Кровлекс-ДРГ
на підставі інформації Економія: 9383,3 грн
відноситься до класу чутливості Е.
про товари, що
Конверти з полівінілхлоридної плівки, з запаяною в
продаються, та ціни
них дентальної плівкою в світлонепроникному
на них, що склалися
папері і свинцевою фольгою, упаковані в картонні
на ринку на такі або
коробки по 150 штук.
ідентичні чи
Технічні характеристики плівки:
однорідні товари
Формат, (см) - 3x4
(Оприлюднені
Кількість штук в упаковці - №150
рекламні
Основа - поліестер
оголошення). При
Товщина основи, (мм) - 0,18
цьому ідентичними
Покриття - двостороннє емульсійне
називають товари, які
Чутливість клас Е, (P) - 28-56, 18 обр.рентген
мають однакові
Оптична щільність (Dmin) - не більше 0,25
характерні для них
Оптична щільність (Dmax) - не менше 5
основні ознаки.
Градієнт G (D min + 2) - 4,37
Градієнт G (D min + 4) - 8,31
Середній градієнт - 3,1
Зернистість (D min + 2) - 0,032
Сигнал / шум (D min + 2) - 137
Клас по EN 584-1 - C5
Клас по ASTM - II
Клас по DIM 54111 - G3
Сер. Чутливість .3 (ISO) - 400
Сер. градієнт G (ISO) - 4,5
ТУ У 13887559 001-97 р
Лікарські засоби (код ДК 021:2015
Спрощена
UA-2021-01-11Предмет закупівлі: Лот 1 – Севофлуран
35200,00 з ПДВ
ЛОТ №1
“Єдиний закупівельний словник” –
закупівля
001254-a
(Sevoflurane).
Очікувана вартість
Запропоновано
33600000-6 Фармацевтична
Кількість – 6 фл.
закупівлі розрахована
товар-еквівалент
продукція): Лот 1 – Севофлуран
Технічні та якісні характеристики:
на підставі інформації
Договір №8 від
(МНН: Sevoflurane; код ДК 021:2015
рідина для інгаляцій 100% по 250 мл
про товари, що
29.01.2021 р.
“Єдиний закупівельний словник” –
у пластиковому флаконі з ковпачком системи
продаються, та ціни
Сума договору:
33661100-2 Анестетичні засоби);
Quik fil, або у флаконі з відповідним конектором
на них, що склалися
17213,18 грн
(адаптером), сумісним з системою Quik fil.
на ринку на такі або

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)
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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
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

Відкриті
торги

UA-2021-01-19002572-a

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.
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
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
Технічні та якісні характеристики:
Хірургічний Нестерильний На зав’язках
Довжиною не менше 140см.(ХХL). Щільність не
менше 35 г/м2 Рукав-манжет

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
(Оприлюднені
рекламні оголошення,
укладені у 2020 році
договори, прайслисти інших
підприємств). При
цьому ідентичними
називають товари, які
мають однакові
характерні для них
основні ознаки)

Економія: 13386,82
грн
ЛОТ №2
Договір №7 від
26.01.2021 р.
Сума договору:
4696,72 грн
Економія: 3,28 грн

одноразового застосування,
нестерильні (НК 024:2019
«Класифікатор медичних виробів»:
61937 Бахіли хірургічні, ДК
021:2015 "Єдиний закупівельний
словник":33199000-1 Одяг для
медичного персоналу)
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Лікарські засоби (код ДК 021:2015
“Єдиний закупівельний словник” –
33600000-6 Фармацевтична
продукція): 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)

Спрощена
закупівля
Повторна
процедура

UA-2021-01-20001785-b
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Фармацевтична продукція (Код ДК
021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична
продукція) : Дексаметазон р-н д/ін. 4
мг/мл в амп. по1 мл. №5 (МНН:
Dexamethasone, Код ДК 021:2015:
33642000-2 Гормональні препарати

Спрощена
закупівля

UA-2021-01-26005228-b

Предмет закупівлі: Шапочка медична,
одноразового використання, нестерильна
Кількість –16800 шт
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
Предмет закупівлі: 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.

Предмет закупівлі (назва, технічно-якісні та
кількісні характеристики):
1.
Дексаметазон р-н д/ін. 4 мг/мл в амп. по1
мл. №5 - 4 уп.;

4600.00 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
(Оприлюднені
рекламні
оголошення). При
цьому ідентичними
називають товари, які
мають однакові
характерні для них
основні ознаки)
126900,00 з ПДВ
Очікувана вартість
закупівлі розрахована
на підставі інформації
про товари, що

Відміна згідно ч. 17
ст. 14 Закону України
«Про публічні
закупівлі»

Відміна згідно ч. 17
ст. 14 Закону України
«Про публічні
закупівлі»

системної дії, крім статевих гормонів);
Димедрол р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10
(МНН: Dimenhydrinate, код ДК 021:2015:
33675000-2 Антигістамінні засоби для
системного застосування); Кордіамін рн д/ін. амп. 25 % 2 мл № 10 (МНН:
Nikethamide, Код ДК 021:2015:
33670000-7 Лікарські засоби для
лікування хвороб дихальної системи);
Кофеїн-бензоат натрію амп. 10 % 1 мл
№ 10 (МНН: Caffeine and sodium
benzoate, Код ДК 021:2015: 33660000-4
Лікарські засоби для лікування хвороб
нервової системи та захворювань органів
чуття); Магнію сульфат, розчин для
ін’єкцій 250 мг/мл по 5 мл в ампулі №10
(МНН: Magnesium sulfate, код ДК
021:2015: 33622200-8 Лікарські засоби
для лікування захворювань серцевосудинної системи); Фуросемід р-н д/ін.
1% амп. 2мл №10 (МНН: Furosemide,
Код ДК 021:2015: 33622200-8
Протигіпертонічні засоби); Дофамін
конц д/р-ну №10 (МНН: Dopamine, Код
ДК 021:2015: 33622100-7 Кардіологічні
лікарські засоби); Атропіну сульфат
0,1% 1мл №10 (МНН: Atropine, ДК
021:2015: 33662100-9 Офтальмологічні
засоби); Сангера розчин для ін`єкцій
100 мг/мл по 5 мл в ампулі №5 (МНН:
Tranexamic acid, Код ДК 021:2015:
33621200-1 Кровоспинні засоби);
Глюкоза 5%, розчин для інфузій
50мг/мл по 200мл (МНН: Glucose, Код
ДК 021:2015: 33692700-4 Розчини
глюкози); Розчин для інфузій натрію
хлориду 0,9% (МНН: Sodium chloride,
код ДК 021:2015: 33692500-2 Розчини
для ін’єкцій); Аналгін амп 50% 2мл №10
(МНН: Metamizole sodium, код ДК
021:2015: 33661200-3 Анальгетичні
засоби); Гідрокортизон мазь 1 % по 10
г у тубах (МНН: Hydrocortisone, Код ДК
021:2015: 33662100-9 Офтальмологічні
засоби); Фармазолін краплі назал. 0,05
% 10мл. (МНН: Xylometazoline, Код ДК

2.
Димедрол р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10 - 4
уп.;
3.
Кордіамін р-н д/ін. амп. 25 % 2 мл № 10 4 уп.;
4.
Кофеїн-бензоат натрію амп. 10 % 1 мл №
10 - 4 уп.;
5.
Магнію сульфат, розчин для ін’єкцій 250
мг/мл по 5 мл в ампулі №- 4 уп.;
6.
Фуросемід р-н д/ін. 1% амп. 2мл №10- 3
уп.;
7.
Дофамін конц д/р-ну №10 - 3 уп.;
8.
Атропіну сульфат 0,1% 1мл №10 - 4 уп.;
9.
Сангера розчин для ін`єкцій 100 мг/мл по
5 мл в ампулі №5 - 4 уп.;
10.
Глюкоза 5%, розчин для інфузій 50мг/мл
по 200мл - 4 фл.;
11.
Розчин для інфузій натрію хлориду 0,9% 4 фл.;
12.
Аналгін амп 50% 2мл №10 – 8 уп.;
13.
Гідрокортизон мазь 1 % по 10 г у тубах –
6 туба;
14.
Фармазолін краплі назал. 0,05 % 10мл. – 2
фл.;
15.
Фармазолін краплі назал. 0,1 % 10мл. – 2
фл;
16.
Дитилін розчин для ін’єкцій 20мг/мл по
5мл в амп №10 – 4 уп.;
17.
Артифрин-Здоров’я форте , розчин для
ін'єкцій (1:100 000) по 1,7 мл №10 – 252 уп.;
18.
Септанест з Адреналіном, 1/100 000 р-н
д/ін 1,7 мл картер.№50 – 105 уп;
19.
Лідокаїн. Розчин для ін'єкцій, 2% по 2 мл
в ампулах №10 - 500 уп.

продаються, та ціни
на них, що склалися
на ринку на такі або
ідентичні чи
однорідні товари
(Оприлюднені
рекламні оголошення,
укладені у 2020 році
договори, прайслисти інших
підприємств). При
цьому ідентичними
називають товари, які
мають однакові
характерні для них
основні ознаки)
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021:2015: 33673000-8 Лікарські засоби
для лікування обструктивних
захворювань дихальних шляхів);
Фармазолін краплі назал. 0,1 % 10мл.
(МНН: Xylometazoline, Код ДК 021:2015:
33673000-8 Лікарські засоби для
лікування обструктивних захворювань
дихальних шляхів); Дитилін розчин для
ін’єкцій 20мг/мл по 5мл в амп №10
(МНН: Suxamethonium, Код ДК
021:2015: 33632200-1 М’язові
релаксанти); Артифрин-Здоров’я форте
, розчин для ін'єкцій (1:100 000) по 1,7
мл №10 (МНН: Articaine, combinations,
Код ДК 021:2015: 33661100-2
Анестетичні засоби); Септанест з
Адреналіном, 1/100 000 р-н д/ін 1,7 мл
картер.№50 (МНН: Articaine,
combinations, Код ДК 021:2015:
33661100-2 Анестетичні засоби);
Лідокаїн. Розчин для ін'єкцій, 2% по 2
мл в ампулах №10 (МНН: Lidocaine,
Код ДК 021:2015: 33661100-2
Анестетичні засоби)
Фармацевтична продукція ( Код ДК
021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична
продукція) : Дексаметазон р-н д/ін. 4
мг/мл в амп. по1 мл. №5 (МНН:
Dexamethasone, Код ДК 021:2015:
33642000-2 Гормональні препарати
системної дії, крім статевих гормонів);
Димедрол р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10
(МНН: Dimenhydrinate, код ДК 021:2015:
33675000-2 Антигістамінні засоби для
системного застосування); Кордіамін р-н
д/ін. амп. 25 % 2 мл № 10 (МНН:
Nikethamide, Код ДК 021:2015:
33670000-7 Лікарські засоби для
лікування хвороб дихальної системи);
Кофеїн-бензоат натрію амп. 10 % 1 мл №
10 (МНН: Caffeine and sodium benzoate,
Код ДК 021:2015: 33660000-4 Лікарські
засоби для лікування хвороб нервової
системи та захворювань органів чуття);
Магнію сульфат, розчин для ін’єкцій 250
мг/мл по 5 мл в ампулі №10 (МНН:

Спрощена
закупівля

UA-2021-01-28009588-b

Предмет закупівлі (назва, технічно-якісні та
кількісні характеристики):
1.
Дексаметазон р-н д/ін. 4 мг/мл в амп. по1
мл. №5 - 4 уп.;
2.
Димедрол р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10 - 4
уп.;
3.
Кордіамін р-н д/ін. амп. 25 % 2 мл № 10 4 уп.;
4.
Кофеїн-бензоат натрію амп. 10 % 1 мл №
10 - 4 уп.;
5.
Магнію сульфат, розчин для ін’єкцій 250
мг/мл по 5 мл в ампулі №- 4 уп.;
6.
Фуросемід р-н д/ін. 1% амп. 2мл №10- 3
уп.;
7.
Дофамін конц д/р-ну №10 - 3 уп.;
8.
Атропіну сульфат 0,1% 1мл №10 - 4 уп.;
9.
Сангера розчин для ін`єкцій 100 мг/мл по
5 мл в ампулі №5 - 4 уп.;
10.
Глюкоза 5%, розчин для інфузій 50мг/мл

164 790 грн 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
(Оприлюднені
рекламні оголошення,
укладені у 2020 році
договори, прайслисти інших
підприємств). При
цьому ідентичними
називають товари, які
мають однакові

Magnesium sulfate, код ДК 021:2015:
33622200-8 Лікарські засоби для
лікування захворювань серцево-судинної
системи); Фуросемід р-н д/ін. 1% амп.
2мл №10 (МНН: Furosemide, Код ДК
021:2015: 33622200-8 Протигіпертонічні
засоби); Дофамін конц д/р-ну №10
(МНН: Dopamine, Код ДК 021:2015:
33622100-7 Кардіологічні лікарські
засоби); Атропіну сульфат 0,1% 1мл
№10 (МНН: Atropine, ДК 021:2015:
33662100-9 Офтальмологічні засоби);
Сангера розчин для ін`єкцій 100 мг/мл
по 5 мл в ампулі №5 (МНН: Tranexamic
acid, Код ДК 021:2015: 33621200-1
Кровоспинні засоби); Глюкоза 5%,
розчин для інфузій 50мг/мл по 200мл
(МНН: Glucose, Код ДК 021:2015:
33692700-4 Розчини глюкози); Розчин
для інфузій натрію хлориду 0,9%, 200 мл
(МНН: Sodium chloride, код ДК
021:2015: 33692500-2 Розчини для
ін’єкцій); Аналгін амп 50% 2мл №10
(МНН: Metamizole sodium, код ДК
021:2015: 33661200-3 Анальгетичні
засоби); Гідрокортизон мазь 1 % по 10 г
у тубах (МНН: Hydrocortisone, Код ДК
021:2015: 33662100-9 Офтальмологічні
засоби); Фармазолін краплі назал. 0,05 %
10мл. (МНН: Xylometazoline, Код ДК
021:2015: 33673000-8 Лікарські засоби
для лікування обструктивних
захворювань дихальних шляхів);
Фармазолін краплі назал. 0,1 % 10мл.
(МНН: Xylometazoline, Код ДК 021:2015:
33673000-8 Лікарські засоби для
лікування обструктивних захворювань
дихальних шляхів); Дитилін розчин для
ін’єкцій 20мг/мл по 5мл в амп №10
(МНН: Suxamethonium, Код ДК
021:2015: 33632200-1 М’язові
релаксанти); Артифрин-Здоров’я форте ,
розчин для ін'єкцій (1:100 000) по 1,7 мл
№50 (МНН: Articaine, combinations, Код
ДК 021:2015: 33661100-2 Анестетичні
засоби); Септанест з Адреналіном, 1/100

по 200мл - 4 фл.;
11.
Розчин для інфузій натрію хлориду 0,9% ,
200 мл- 4 фл.;
12.
Аналгін амп 50% 2мл №10 – 8 уп.;
13.
Гідрокортизон мазь 1 % по 10 г у тубах –
6 туба;
14.
Фармазолін краплі назал. 0,05 % 10мл. – 2
фл.;
15.
Фармазолін краплі назал. 0,1 % 10мл. – 2
фл;
16.
Дитилін розчин для ін’єкцій 20мг/мл по
5мл в амп №10 – 4 уп.;
17.
Артифрин-Здоров’я форте , розчин для
ін'єкцій (1:100 000) по 1,7 мл №50 – 158 уп.;
18.
Септанест з Адреналіном, 1/100 000 р-н
д/ін 1,7 мл картер.№50 – 77 уп;
19.
Лідокаїн. Розчин для ін'єкцій, 2% по 2 мл
в ампулах №10 - 500 уп.

характерні для них
основні ознаки)

7

000 р-н д/ін 1,7 мл картер.№50 (МНН:
Articaine, combinations, Код ДК 021:2015:
33661100-2 Анестетичні засоби);
Лідокаїн. Розчин для ін'єкцій, 2% по 2
мл в ампулах №10 (МНН: Lidocaine, Код
ДК 021:2015: 33661100-2 Анестетичні
засоби)
Медичні матеріали (33140000-3
Медичні матеріали) : Рукавички
нітрилові текстуровані непудровані
розмір ХS. Чорні (Код НК 024:2019:
47174 Непудровані оглядові / процедурні
рукавички з синтетичного полімеру,
нестерильні. ДК 021:2015: 33141420-0
Хірургічні рукавички); Рукавички
нітрилові текстуровані непудровані
розмір S. Чорні (Код НК 024:2019:
47174 Непудровані оглядові / процедурні
рукавички з синтетичного полімеру,
нестерильні. ДК 021:2015: 33141420-0
Хірургічні рукавички); Рукавички
нітрилові текстуровані непудровані
розмір M. Чорні (Код НК 024:2019:
47174 Непудровані оглядові / процедурні
рукавички з синтетичного полімеру,
нестерильні. ДК 021:2015: 33141420-0
Хірургічні рук авички); Рукавички
нітрилові текстуровані непудровані
розмір M. Сині (Код НК 024:2019:
47174 Непудровані оглядові / процедурні
рукавички з синтетичного полімеру,
нестерильні. ДК 021:2015: 33141420-0
Хірургічні рукавички); Рукавички
нітрилові текстуровані непудровані
розмір L. Чорні (Код НК 024:2019:
47174 Непудровані оглядові / процедурні
рукавички з синтетичного полімеру,
нестерильні. ДК 021:2015: 33141420-0
Хірургічні рукавички); Рукавички
нітрилові текстуровані непудровані
розмір L. Сині(Код НК 024:2019: 47174
Непудровані оглядові / процедурні
рукавички з синтетичного полімеру,
нестерильні. ДК 021:2015: 33141420-0
Хірургічні рукавички); Індикатори
зовнішні паперові одноразові для

Відкриті
торги

UA-2021-02-01002905-a

Предмет закупівлі (назва, технічно-якісні та
кількісні характеристики): НК 024:2019: 47174

206 340 грн з ПДВ

Непудровані оглядові / процедурні рукавички з
синтетичного полімеру, нестерильні
ДК 021:2015: 33141420-0 Хірургічні рукавички
Нітрилові
нестерильні
оглядові
рукавички
текстуровані. Вид рукавички: оглядовий, захисна,
нестерильна матеріал: нітрил; поверхня: текстура на
кінчиках пальців; присипка: відсутня; обробка манжета:
рівномірно загорнутий край; форма: універсальна,
підходить на ліву і праву руку.
Кількість:
1.
Рукавички нітрилові текстуровані непудровані
розмір ХS. Чорні – 6300 шт.;
2.
Рукавички нітрилові текстуровані непудровані
розмір S. Чорні – 10500 шт.;
3.
Рукавички нітрилові текстуровані непудровані
розмір M. Чорні – 5100 шт.;
4.
Рукавички нітрилові текстуровані непудровані
розмір M. Сині – 5100 шт;
5.
Рукавички нітрилові текстуровані непудровані
розмір L. Чорні 3000 шт.;
6.
Рукавички нітрилові текстуровані непудровані
розмір L. Сині – 3000 шт.;

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
(Оприлюднені
рекламні оголошення,
укладені у 2020 році
договори)

Предмет закупівлі (назва, технічно-якісні та
кількісні характеристики): НК 024:2019: 35362 —
Індикатор хімічний / фізичний для контролю
стерилізації,
ДК 021:2015: 33141625-7 Діагностичні набори
Хімічні багатопараметричні одноразові з липким
шаром на зворотному боці індикатора, закритим
захисним папером, призначені для оперативного
візуального
контролю
дотримання
критичних
параметрів повітряної стерилізації – температури і часу
стерилізаційної витримки – у камері повітряних
стерилізаторів. Відносяться до класу 4. Нетоксичні, не
містять сполук свинцю, в процесі застосування і

контролю парової стерилізації 180/60
№1000 (Код НК 024:2019: 35362 —
Індикатор хімічний / фізичний для
контролю стерилізації, Код згідно ДК
021:2015 – 33141625-7 Діагностичні
набори), Індикатори зовнішні
паперові одноразові для контролю
парової стерилізації 132/20 №1000 (Код
НК 024:2019: 35362 — Індикатор
хімічний / фізичний для контролю
стерилізації, Код згідно ДК 021:2015 –
33141625-7 Діагностичні набори),
Індикатори внутрішні паперові
одноразові для контролю парової
стерилізації 132/20 №1000 (Код НК
024:2019: 35362 — Індикатор хімічний /
фізичний для контролю стерилізації, Код
згідно ДК 021:2015 – 33141625-7
Діагностичні набори); Рулон
пакувальний плоский для медичної
парової і газової стерилізації 200мм х
200 м (або 250 мм х 200 м) (НК
024:2019: 13735- Разове опаковання для
стерилізації, ДК 021:2015: 33141625-7
Діагностичні набори)

зберігання не виділяють шкідливих і токсичних
компонентів
Висока механічна міцність, як в сухому так і вологому
стані
Плівка:Напівпрозорий багатошаровий плівковий
ламінат .Це дозволяє легко ідентифікувати вміст
упаковки. Друк маркування поза зоною упаковки
виключає можливість контакту фарби із вмістом Чітка
зміна кольору індикатора, що вказує на те, що упаковка
пройшла процес стерилізації
Кількість:
1.
Індикатори зовнішні паперові одноразові для
контролю парової стерилізації 180/60 №1000 – 6 уп.,
2.
Індикатори зовнішні паперові одноразові для
контролю парової стерилізації 132/20 №1000 – 5 уп.,
3.
Індикатори внутрішні паперові одноразові для
контролю парової стерилізації 132/20 №1000 – 5 уп;

Предмет закупівлі (назва, технічно-якісні та
кількісні характеристики): НК 024:2019: 35362 —
Індикатор хімічний / фізичний для контролю
стерилізації,
ДК 021:2015: 33141625-7 Діагностичні набори
Індикатори внутрішні багатопараметричні хімічні
одноразові для контролю повітряної стерилізації ТБ на
паперовій основі з двома мітками: індикаторної і
еталонної
1. ТВ – призначені для контролю критичних змінних
параметрів суховоздушной стерилізації (температури та
експозиції)
2. Область застосування індикаторів
-здійснюють
моніторинг
ефективності
стерилізаційного процесу;
-забезпечують гарантію якості стерилізації;
-забезпечують оперативний візуальний контроль
дотримання критичних параметрів стерилізації;
-дозволяють виявити не дотримання заданих значень
критичних параметрів стерилізації (не ефективна
стерилізація), які можуть призвести до використання
нестерильних виробів.
3. Критичні параметри індикаторів для повітряної
стерилізації – температура стерилізації і час
стерилізаційної витримки.
4. Критичні параметри індикаторів для парової
стерилізації
–
температура
стерилізації,
час

стерилізаційної витримки і наявність насиченої водяної
пари.
5. Кінцевий колір змінюють і досягають тільки в
атмосфері стерилізуючого агента (пари, гарячого
повітря) при дії певної температури протягом певного
часу.
6. На зворотному боці мають липку основу (липкий
шар закритий захисною папером), розділену на дві
частини для використання зовні і всередині.
7. Зовнішні індикатори кріпляться липким шаром на
поверхні використовуваних упаковок (папір. метал,
скло і т. д.) і видаляються згодом, а внутрішні
індикатори розміщуються всередині упаковки зі
стерилизуемыми матеріалами незалежно від її виду
(паперовий або пластиковий пакет, металевий
контейнер і ін)
Кількість:
Рулон пакувальний плоский для медичної парової і
газової стерилізації 200мм х 200 м (або 250 мм х 200 м)
– 4 рул.

