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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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міської державної адміністрації) направляє для оприлюднення на офіційному 
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 з порушеними функціями тазових органів, 15 лотів).

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.
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33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби для хворих з 
порушеними функціями тазових органів, 15 лотів)

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

Лот 1 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - Сечоприймач 
із зливом (58921 Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, 
стерильний) - 2768 шт.

Спеціальні вимоги:
- повинен бути з об’ємом мішка 1500-2000 мл; 
- повинен мати клапан проти зворотнього струму сечі, що запобігає 

попаданню вмісту сечоприймача в сечовий міхур;
- повинен мати адгезивну пластину, що не викликає подразнення шкіри;
- повинен мати дренажний отвір з м’яким самоклеючим затискачем; 
- повинен приклеюватись та безболісно відклеюватись; 
- перехідник сечоприймача повинен бути стійким до перегинів довжиною 

90 см.

Лот 2 -  33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - 
Уропрезерватив пенільний самоклеючий, діаметром 35 мм (45336 Носивний 
сечоприймач з утримувачем сечі з кріпленням на пенісі) - 900 шт.

Спеціальні вимоги:
- повинен бути з гіпоалергенного латексу;
- повинен мати потовщений гофрований зливний порт, що забезпечує 

безперебійний відтік сечі, навіть при згинанні на 90 градусів;
- на внутрішню поверхню широкої частини сечоприймача повинен бути 

нанесений адгезив, що забезпечує надійне кріплення;
- повинен бути обладнаний стрічкою, що розкручується, та пластиковим 

аплікатором для безконтактної фіксації;
- повинен мати діаметр широкої частини - 35 мм.

Лот 3 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - 
Уропрезерватив пенільний самоклеючий, діаметром 30 мм (45336 Носивний 
сечоприймач з утримувачем сечі з кріпленням на пенісі) - 600 шт.

Спеціальні вимоги:
- повинен бути з гіпоалергенного латексу;
- повинен мати потовщений гофрований зливний порт, що забезпечує 

безперебійний відтік сечі, навіть при згинанні на 90 градусів;
- на внутрішню поверхню широкої частини сечоприймача повинен бути 

нанесений адгезив, що забезпечує надійне кріплення;
- повинен бути обладнаний стрічкою, що розкручується, та пластиковим 

аплікатором для безконтактної фіксації;
- повинен мати діаметр широкої частини - 30 мм.

Лот 4 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - Катетер 
уретральний 2-ходовий (Фолея) (34917 Внутрішній уретральний дренажний катетер) - 
400 шт.

Спеціальні вимоги:



- розмір 16 - 72 шт;
- розмір 18 - 192 шт;
- розмір 20 - 88 шт;
- розмір - 48 шт;
- повинен бути стерильним, гнучким, з надувною кулею на дистальному 

кінці.

Лот 5 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - Катетер 
Нелатона (45603 Уретральний катетер для разового дренування) - 1172 шт.

Спеціальні вимоги:
- катетер Нелатона, розміром 10, жіночий, латексний або силіконовий - 1 132 

шт;
- катетер Нелатона, розміром 10, чоловічий, латексний або силіконовий - 10 

шт;
- катетер Нелатона, розміром 12, чоловічий, латексний або силіконовий - 20 

шт;
- катетер Нелатона, розміром 14, чоловічий, латексний або силіконовий - 10 

шт.

Лот 6 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - Катетер 
уретральний 2-ходовий (Фолея), дитячий (34917 Внутрішній уретральний 
дренажний катетер) - 124 шт.

Спеціальні вимоги:
- катетер уретральний 2-ходовий (Фолея), розміром 10, жіночий, латексний 

або силіконовий.

Лот 7 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - 
Сечоприймач Конвін Бейсік приліжковий (58921 Сечоприймач із зливним 
краном без кріплення до пацієнта, стерильний) - 120 шт.

Спеціальні вимоги:
- повинен мати Т-подібний зливний клапан; 
- повинен мати об’єм 2000 мл; 
- повинна бути трубка довжиною 100 см;
- кріплення на ліжку за допомогою вішалки-гачка.

Лот 8 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - 
Сечоприймач ножний, прозорий, з гофрованою дренажною трубкою (58919 
Сечоприймач закритий переносний, стерильний) - 1432 шт.

Спеціальні вимоги:
-  повинен мати об’єм 750 мл;
-  повинен бути прозорим;
-  повинен мати гофровану дренажну трубку, довжиною 50 см;
-  повинен фіксуватися на стегні або гомілці.

Лот 9 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - 
Сечоприймач приліжковий, прозорий, з дренажною трубкою (58918 
Сечоприймач закритий непереносний, нестерильний) - 1556 шт.

Спеціальні вимоги:



- повинен мати об’єм 1500 мл;
- повинен бути прозорим;
- повинен мати дренажну трубку, довжиною 90 см;
- мають бути ущільнювальні кільця для кріплення сечоприймача;
- повинен бути нестерильний, виготовлений з м'якого полівінілхлориду;
- повинен не подразнювати шкіру.

Лот 10 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - 
Герметизуюча паста (62535 Герметик для шкіри) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:
- повинна мати термін придатності не менше 12 місяців;
- повинна бути гідрофільною;
- вага туби повинна бути не менше 60 г.

Лот 11 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - 
Фіксуючи ременці сечоприймача до ноги (38861 Пристрій для фіксації 
сечоприймача, що носиться) - 16 шт.

Спеціальні вимоги:
- повинні бути  виготовлені з еластичної, зносостійкої і гіпоалергенної 

тканини;
- повинні мати довжину 60 см і можуть бути при необхідності укорочені;
- повинні підлягати ручному пранню.

Лот 12 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі  - 
Уростомний мішок двокомпонентний до пластини з розміром фланця до 50 мм 
(31069 Мішок уростомний багатокомпонентний) - 1080 шт.

Спеціальні вимоги:
-  мішок повинен бути відкритий, прозорий;
-  повинен мати об’єм 375 мл;
-  повинен бути сумісний з пластинами з розміром фланця до 50 мм.

Лот 13 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - Змінний 
комплект нефростоми (61503 Голка для введення нефростомічного катетера) - 
12 шт.

Спеціальні вимоги:
До набору повинні  входити: 
- пункційна голка з нержавіючої сталі, 2 частини діаметр 1.3 мм = 17.5 G 

(для Сh 6 0,95 мм = 19.5 G), адаптери Luer-Lock, маркування для ультразвукового 
виявлення, глибина пункції близько 20 см (для Сh 6 – 12 см); 

- спіральний стилет-провідник, гнучкий з закругленим наконечником, з 
випрямлячем, компактно упакований у пластиковий чохол, 80 см; 

- допоміжний стилет (порожнистий стилет) з нержавіючої сталі для 
катетера, з пластиковим осердям для випрямлення «Pigtail» катетера, Luer-Lock 
адаптери; 

- дренажний катетер «Pigtail» з поліуретану, білий, рентгеноконтрастний, 
покритий гідрогелем, довжина близько 30 см, центральне відкриття, 6 дренажних 
отворів, по довжині катетера, заглиблення для фіксації ниткою, фіксований адаптер 
Luer-Lock.



Лот 14 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - 
Уропрезерватив пенільний самоклеючий, діаметром 29 мм  (45336 Носивний 
сечоприймач з утримувачем сечі з кріпленням на пенісі) - 360 шт. 

  Спеціальні вимоги:  
- повинен бути з гіпоалергенного латексу;
- повинен мати потовщений гофрований зливний порт, що забезпечує 

безперебійний відтік сечі, навіть при згинанні на 90 градусів;
- на внутрішню поверхню широкої частини сечоприймача повинен бути 

нанесений адгезив, що забезпечує надійне кріплення;
- повинен бути обладнаний стрічкою, що розкручується, та пластиковим 

аплікатором для безконтактної фіксації;
- повинен мати діаметр широкої частини - 29 мм.

Лот 15 - 33141621-9 Комплекти для лікування нетримання сечі - 
Уропрезерватив пенільний самоклеючий, діаметром 25 мм  (45336 Носивний 
сечоприймач з утримувачем сечі з кріпленням на пенісі) - 120 шт.

  Спеціальні вимоги:  
- повинен бути з гіпоалергенного латексу;
- повинен мати потовщений гофрований зливний порт, що забезпечує 

безперебійний відтік сечі, навіть при згинанні на 90 градусів;
- на внутрішню поверхню широкої частини сечоприймача повинен бути 

нанесений адгезив, що забезпечує надійне кріплення;
- повинен бути обладнаний стрічкою, що розкручується, та пластиковим 

аплікатором для безконтактної фіксації;
- повинен мати діаметр широкої частини - 25 мм.

Загальні вимоги:
1. Витратні матеріали повинні бути зареєстровані в Україні згідно вимог чинного 

законодавства України. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну 
реєстрацію або копію відповідного документу (чи лист-роз’яснення щодо його 
відсутності) стосовно відповідності 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.

2. Витратні матеріали повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження 
учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

3. Строк придатності витратних матеріалів на момент поставки повинен становити 
не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає 
гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

4. Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з 
моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист 
про строк поставки витратних матеріалів. 

5. 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.

6. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження постачальник 
надає сертифікат відповідності, який виданий відповідним органом з сертифікації, 
акредитованим національним органом України з акредитації, і 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.

7. 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 з експлуатації або 
посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або 
іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську 
мову).

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:
454 963,46 грн (Чотириста п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот шістдесят три 
гривні 46 копійок), з ПДВ, зокрема:
лот 1 - 41 520,00грн (Сорок одна тисяча п`ятсот двадцять гривень 00 
копійок), з ПДВ;
лот 2 - 48 303,00 грн (Сорок вісім тисяч триста три гривні 00 копійок), з ПДВ;
лот 3 - 45 930,00 грн (Сорок п`ять тисяч дев`ятсот тридцять гривень 00 
копійок), з ПДВ;
лот 4 - 12 272,00 грн (Дванадцять тисяч двісті сімдесят дві гривні 00 копійок), 
з ПДВ;
лот 5 - 8 520,44 грн (Вісім тисяч п`ятсот двадцять гривень 44 копійки), з 
ПДВ;
лот 6 - 3 644,36 грн (Три тисячі шістсот сорок чотири гривні 36 копійок), з 
ПДВ;
лот 7 - 5 624,40 грн (П`ять тисяч шістсот двадцять чотири гривні 40 копійок), 
з ПДВ;



лот 8 - 65 428,08 грн (Шістдесят п`ять тисяч чотириста двадцять вісім 
гривень 08 копійок), з ПДВ;
лот 9 - 84 164,04 грн (Вісімдесят чотири тисячі сто шістдесят чотири гривні 
04 копійки), з ПДВ;
лот 10 - 2 028,42 грн (Дві тисячі двадцять вісім гривень 42 копійки), з ПДВ;
лот 11 - 4 660,16 грн (Чотири тисячі шістсот шістдесят гривень 16 копійок), з 
ПДВ;
лот 12 - 74 671,20 грн (Сімдесят чотири тисячі шістсот сімдесят одна гривня 
20 копійок), з ПДВ;
лот 13 - 29 037,36 грн (Двадцять дев`ять тисяч тридцять сім гривень 36 
копійок), з ПДВ;
лот 14 - 23 760,00 грн (Двадцять три тисячі сімсот шістдесят гривень 00 
копійок), з ПДВ;
лот 15 - 5 400,00 грн (П`ять тисяч чотириста гривень 00 копійок), з ПДВ;


