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Про оприлюднення інформації
щодо проведення тендеру

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016  
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» Департамент 
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веб-сайті Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо 
проведення тендеру на закупівлю: 33140000-3 Медичні матеріали (Медичні 
вироби для хворих на бульозний епідермоліз, 15 лотів).

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.
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33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби для хворих на бульозний 
епідермоліз, 15 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі**:

Лот 1 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов’язка атравматична Atrauman® 
Silicone 7,5 см х 10 см, або еквівалент (46855 Пов'язка на рану, що не прилипає, проникна) 
- 900 шт.

Спеціальні вимоги:
1. Основа пов'язки - ПЕТ сітка (поліетилентерафталат).
2. Сітка вкрита з обох сторін силіконовим гелем (основа гелю - 

полідиметилсилоксан).
3. Пов'язка має сітчасту структуру, що забезпечує проникність ексудату та 

попереджує проникнення грануляційної тканини всередину пов'язки.
4. Пов'язка атравматична (не прилипає до ранової поверхні), м'яка, легко 

моделюється.
5. Пов’язка повинна бути стерильною.
6. Розмір 7,5 см х 10 см.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 2 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов’язка атравматична Atrauman® 
Silicone 20 см х 30 см, або еквівалент (46855 Пов'язка на рану, що не прилипає, проникна) 
- 540 шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Основа пов'язки - ПЕТ сітка (поліетилентерафталат).
2. Сітка вкрита з обох сторін силіконовим гелем (основа гелю - 

полідиметилсилоксан).
3. Пов'язка має сітчасту структуру, що забезпечує проникність ексудату та 

попереджує проникнення грануляційної тканини всередину пов'язки.
4. Пов'язка атравматична (не прилипає до ранової поверхні), м'яка, легко 

моделюється.
5. Пов’язка повинна бути стерильною.
6. Розмір 20 см х 30 см.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 3 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуючий Peha-
fix®/Fixa-Crep 6 см х 4 м, або еквівалент (58964  Бандаж утримуючий неадгезивний) - 
1386 шт.

Спеціальні вимоги:
1. Бинт - м'який, крепованої структури.
2. Склад - віскоза, поліамід.
3. Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не 

сповзає.
4. Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).
5. Розмір 6 см х 4 м.



Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 
(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 4 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуючий Peha-
fix®/Fixa-Crep 8 см х 4 м, або еквівалент (58964 - Бандаж утримуючий неадгезивний) - 
1452 шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Бинт - м'який, крепованої структури.
2. Склад - віскоза, поліамід.
3. Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не 

сповзає.   
4. Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).           
5. Розмір 8 см х 4 м.   
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 5 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуючий Peha-
fix®/Fixa-Crep 10 см х 4 м, або еквівалент (58964 Бандаж утримуючий неадгезивний) - 
1080 шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Бинт - м'який, крепованої структури.
2. Склад - віскоза, поліамід.
3. Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не 

сповзає.
4. Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).
5. Розмір 10 см х 4 м.    
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 6 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуючий Peha-
fix®/Fixa-Crep 12 см х 4 м, або еквівалент (58964 Бандаж утримуючий неадгезивний) - 172 
шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Бинт - м'який, крепованої структури.
2. Склад - віскоза, поліамід.
3. Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не 

сповзає.
4. Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).
5. Розмір 12 см х 4 м.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 7 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт когезивний фіксуючий Peha-
haft® 6 см х 4 м, або еквівалент (58964 Бандаж утримуючий неадгезивний) - 840 шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Когезивний, фіксуючий бинт з подвійним ефектом зчеплення.
2. Склад: 43% віскоза, 37% бавовна, 20% поліамід. Еластичний, розтяжність 80%.
3. Має добру повітропроникність, не скручується, не сковує рухів. Гіпоалергенний.



4. Розмір 6 см х 4 м.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 8 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт когезивний фіксуючий Peha-
haft® 10 см х 4 м, або еквівалент (58964 Бандаж утримуючий неадгезивний) - 780 шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Когезивний, фіксуючий бинт з подвійним ефектом зчеплення.
2. Склад - 43% віскоза, 37% бавовна, 20% поліамід. Еластичний, розтяжність 80%.
3. Має добру повітропроникність, не скручується, не сковує рухів. Гіпоалергенний.
4. Розмір 10 см х 4 м.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 9 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка сорбційна Zetuvit® 10 см х 
10 см, або еквівалент (46854 Стерильна пов'язка на рану, що не прилипає, абсорбент) - 
1200 шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Зовнішня сторона пов'язки - вологовідштовхувальний поліпропіленовий шар 

білого кольору.
2. Внутрішній шар пов'язки - абсорбучий шар із м'якої розпушеної целлюлози.
3. Пов’язка повинна бути стерильною.
4. Розмір 10 см х 10 см.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 10 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка сорбційна Zetuvit® 10 см 
х 20 см, або еквівалент (46854 Стерильна пов'язка на рану, що не прилипає, абсорбент) - 
775 шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Зовнішня сторона пов'язки - вологовідштовхувальний поліпропіленовий шар 

білого кольору.
2. Внутрішній шар пов'язки - абсорбучий шар із м'якої розпушеної целлюлози.  
3. Пов’язка повинна бути стерильною.
4. Розмір 10 см х 20 см.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 11 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка сорбційна Zetuvit® Plus 
10 см х 10 см, або еквівалент (46854 Стерильна пов'язка на рану, що не прилипає, 
абсорбент) - 360 шт.

Спеціальні вимоги:
1. Сорбційна основа - розпушена целлюлоза із суперабсорбуючим полімером, 

вкрита нетканим шаром для забезпечення рівномірного розподілу рідини всередині 
пов'язки.

2. Зовнішній шар - водовідштовхувальний, повітропроникний нетканий матеріал 
зеленого кольору.



3. Шар, що контактує з раною - атравматичний, м’який, двошаровий нетканий 
матеріал, внутрішня поверхня якого має сильний капілярний ефект.

4. Пов'язка м'яка, повітропроникна, легко моделюється на різних ділянках тіла.
5. Пов’язка повинна бути стерильною.
6. Розмір 10 см х 10 см.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 12 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка сорбційна Zetuvit® Plus 
10 см х 20 см, або еквівалент (46854 Стерильна пов'язка на рану, що не прилипає, 
абсорбент) - 360 шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Сорбційна основа - розпушена целлюлоза із суперабсорбуючим полімером, 

вкрита нетканим шаром для забезпечення рівномірного розподілу рідини всередині 
пов'язки.

2. Зовнішній шар - водовідштовхувальний, повітропроникний нетканий матеріал 
зеленого кольору.

3. Шар, що контактує з раною - атравматичний, м’який, двошаровий нетканий 
матеріал, внутрішня поверхня якого має сильний капілярний ефект.

4. Пов'язка м'яка, повітропроникна, легко моделюється на різних ділянках тіла.
5. Пов’язка повинна бути стерильна.
6. Розмір 10 см х 20 см.    
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 13 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Гідрогель Hydrosorb® Gel 15 г, або 
еквівалент (47764 Пов'язка на рану гідрогелева, стерильна) - 180 шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Прозорий, в'язкий гель.
2. Склад:  розчин Рінгеру, гліцерин, гідроксиетилцелюлоза, 

карбоксіметилцелюлоза. Не містить поліетиленгліколь.
3. Забезпечує вологе середовище в рані, що сприяє її загоєнню. Має здатність 

пом'якшувати сухий некротичний струп, полегшує видалення некротичних тканин, 
поглинає рановий секрет.

4. Стерильний.
5 Зовнішній вигляд - 15 г в шприці з дозатором.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 14 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Розчин для іригації ран 
Prontosan®, флакон 350 мл,  або еквівалент  (57973 Протимікробний іригаційний розчин 
для ран, стерильний) - 276 шт. 

Спеціальні вимоги:
1. Готовий до застосування стерильний розчин для чищення, полоскання та 

зволоження гострих, хронічних, інфікованих та неінфікованих шкірних ран.
2. Прозорий, безбарвний і практично без запаху водний розчин.
3. Розчин не повинен подразнювати шкіру, має добре переноситися; безболісно 

наноситися та не пригнічувати гранулювання і епітелізацію.
4. Флакон 350 мл.



Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 
(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 15 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Гель для ран Prontosan® X, туба 
250 г, або еквівалент (57973 Протимікробний іригаційний розчин для ран, стерильний) - 
84 шт.

Спеціальні вимоги:
1. Готовий до застосування стерильний гель для очищення, зволоження та 

знезараження гострих, хронічних, інфікованих та неінфікованих шкірних ран.
2. Гель для ран не повинен подразнювати шкіру, має добре переноситися; 

безболісно наноситися та не пригнічувати гранулювання і епітелізацію.
3. Термін зберігання гелю для ран має бути не менше 8 тижнів після його 

відкриття.
4. Туба 250 г.  
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника 
мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Загальні вимоги:
1. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам 

Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо 
медичних виробів для діагностики in vitro або Технічного регламенту щодо активних 
медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію 
відповідного документу або лист-роз’яснення щодо його відсутності.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження 
учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів.

3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не 
менше 15 місяців або не менше 75% від загального терміну придатності. Для 
підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та 
кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник 
надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій 
підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції із застосування 
або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на 
українську мову).

5. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту 
отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк 
поставки медичних виробів.

6. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого 
безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо 
учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є 
предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією. 

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає 
сертифікат відповідності, 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. В разі, якщо це не передбачено законодавством 
України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом 
керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та 
завірену печаткою (у разі наявності).



Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/
з/п

Найменування предмету 
закупівлі/товару

Торгівельна 
назва товару

Виробник, країна Одиниця 
виміру

Кількість,
од.

(посада особи, що підписує форму)                                                                   

(підпис)

( П.І.Б.)

М. П.*                                    

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з 
чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, 
джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана 
вартість предмета закупівлі:
644 627,01 грн (Шiстсот сорок чотири тисячi шiстсот двадцять сiм гривень 01 копiйка), з 
ПДВ, зокрема:
лот 1 - 27 252,00 грн (Двадцять сiм тисяч двiстi п`ятдесят двi гривнi 00 копiйок);
лот 2 - 100 315,80 грн (Сто тисяч триста п`ятнадцять гривень 80 копiйок);
лот 3 - 7 401,24 грн (Сiм тисяч чотириста одна гривня 24 копiйки);
лот 4 - 10 236,60 грн (Десять тисяч двiстi тридцять шiсть гривень 60 копiйок);
лот 5 - 8 964,00 грн (Вiсiм тисяч дев`ятсот шiстдесят чотири гривнi 00 копiйок);
лот 6 - 1 733,76 грн (Одна тисяча сiмсот тридцять три гривнi 76 копiйок);
лот 7 - 17 824,80 грн (Сiмнадцять тисяч вiсiмсот двадцять чотири гривнi 80 копiйок);
лот 8 - 23 103,60 грн (Двадцять три тисячi сто три гривнi 60 копiйок);
лот 9 - 11 268,00 грн (Одинадцять тисяч двiстi шiстдесят вiсiм гривень 00 копiйок);
лот 10 - 9 509,25 грн (Дев`ять тисяч п`ятсот дев`ять гривень 25 копiйок);
лот 11 - 30 452,40 грн (Тридцять тисяч чотириста п`ятдесят двi гривнi 40 копiйок);
лот 12 - 47 113,20 грн (Сорок сiм тисяч сто тринадцять гривень 20 копiйок);
лот 13 - 28 465,20 грн (Двадцять вiсiм тисяч чотириста шiстдесят п`ять гривень 20 
копiйок);
лот 14 - 126 396,96 грн (Сто двадцять шiсть тисяч триста дев`яносто шiсть гривень 96 
копiйок);
лот 15 - 194 590,20 грн (Сто дев`яносто чотири тисячi п`ятсот дев`яносто гривень 20 
копiйок).


