
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗАКУПІВЛІ 
 

Технічні, якісні та інші характеристики медичного обладанная,  
приладів і засобів індівідувального захисту,  

які є предметом закупівлі: 
 

 1. Концентратор кисню 

 Очікувана кількість товару до закупівлі – 38 шт. 

Загальні вимоги: 
 

Відповідність 

Декларація/Сертифікат про відповідність продукції вимогам 
технічного регламенту щодо медичних виробів. 
 

Надати копію 

Наявна сервісна служба з сертифікованими сервісними 
інженерами в України на базі Виробника 
 

Надати лист 

Наявність експлуатаційної документації (настанова з 
експлуатації або інструкція з експлуатації українською мовою) 
 

Надати копію 

Гарантійний термін складає 12-24 місяці з дати введення в 
експлуатацію 
 

Надати лист 

Наявне сервісне обслуговування на території України Надати лист 

Обладнання постачається новим, технічно справним, 
комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні. Рік 
випуску усієї продукції - 2019-2020. 
 

Надати лист 
 
 

Використовується в стаціонарних відділеннях лікарень. 
Дозволяє подавати кисень високої концентрації, підключається 
до апаратів для наркозу, ІТТ, системи подачі кисню в палати.  
 

 

 
Технічні характеристики: 
 

Відповідність, артикул, 
назва, посилання на 
технічну документацію 

10 л. 
Подвійний потік.  
Продуктивність кисню: 1–10 л/хв.  
Насиченість потоку киснем 93% ± 3%.  
Вихідний тиск: 0.4 - 0,8 Атм.  
Потужність харчування: AC 220 В ± 22 В / 50 Гц.  
Рівень шуму (дБ) - до 56 (дБ).  
Споживана потужність - до 880W.  
 

 

 
 



2. Шприц 
евий насос. 
 
Очікувана кількість товару до закупівлі – 36 шт. 
 

Загальні вимоги: 
 

Відповідність 

Декларація/Сертифікат про відповідність продукції вимогам 
технічного регламенту щодо медичних виробів. 
 

Надати копію 

Наявна сервісна служба з сертифікованими сервісними 
інженерами в України на базі Виробника 
 

Надати лист 

Наявність експлуатаційної документації (настанова з експлуатації 
або інструкція з експлуатації українською мовою) 
 

Надати копію 

Гарантійний термін складає 12-24 місяці з дати введення в 
експлуатацію 
 

Надати лист 

Наявне сервісне обслуговування на території України 
 

Надати лист 

Обладнання постачається новим, технічно справним, 
комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні. Рік 
випуску усієї продукції - 2019-2020. 
 

Надати лист 

Технічні характеристики: 
Відповідність, 
посилання на технічну 
документацію 

Одноконтурний.   
Автоматичне визначення обсягу шприца.  
Три рівня оклюзії.  
Працює з шприцами обсягом 10, 20, 30 і 50 мл ( різні вироб-ки). 
Широкий діапазон швидкості введення.  
Можливі до налаштування звукові і світлові сигналізації.   
Вага: до 2.5 кг (включаючи фіксатор).  
Точність інфузії: в межах ± 2% (точність шприца в межах ± 1%). 
Механічна точність: в межах ± 1%.  
Напруга електроживлення: змінний струм 110 В - 230 В.  
Частота: (50-60) Гц ± 1 Гц.  
Напруга акумуляторної батареї: номінально постійний струм 12 В.  
Ємкість акумуляторної батареї: зі швидкістю інфузії 5 мл / год - 6 
годин. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

3. Пульсоксиметр  
 
Очікувана кількість товару до закупівлі – 400 шт. 
 

Загальні вимоги: 
 

Відповідність 

Декларація/Сертифікат про відповідність продукції вимогам 
технічного регламенту щодо медичних виробів. 
 

Надати копію 

Портативний пристрій для вимірювання рівня насичення 
киснем крові (SpO2) і частоти пульсу (PR) через палець, 
неінвазивним методом вимірювання. Низький рівень 
енергоспоживання. Індикатор рівня заряду батареї. 
Регулювання яскравості екрану. Автоматичне відключення 
екрану.   
 

 

 
Технічні характеристики: 

Відповідність, артикул, 
назва, посилання на 
технічну документацію 

Тип екрану - кольоровий;  
параметри виміру - SpO2 та PR;  
Діапазон виміру SpO2 -  0%-100%; Д 
Діапазон виміру PR - від 25 до 250 уд./хв.  
Функція авто вимикання.  
Функція зберігання даних - до 72 год.  
Джерело живлення: акумулятор/батарека.  
Вага: до 300 г.  
 

 

 
 

4. Киснева маска доросла з мішком  (1л) 
 
Очікувана кількість товару до закупівлі – 1490 шт. 
 

Загальні вимоги: 
 

Відповідність 

Декларація/Сертифікат про відповідність продукції вимогам 
технічного регламенту щодо медичних виробів. 

Надати копію 

Призначення: для подачі кисню з підвищеною 
концентрацією. 

 

 
Технічні характеристики: 

Відповідність, артикул, 
назва, посилання на 
технічну документацію 

Не стерильна.   
З прозорого нетоксичного термопластичного 
полівінілхлориду/медичного вінілу, не містить фталати, з 

 



краями гладкої закругленої форми і  отворами на бічних 
поверхнях для вентиляції (принцип відкритого контуру).  
Легко фіксується на обличчі хворого гнучким носовим 
затиском і еластичною стрічкою.  
Довжина трубки(під’єднання до кисневої магістралі) – 2,1 м. 
Розмір поєднувача трубки дозволяє підключатися до будь-
яких кисневим магістралей.  
Можливість приєднання небулайзера, зволожувача. 
 

 
 

5. Ліктьовий дозатор для антисептичних засобів з колбою (1 л). 
 
Очікувана кількість товару до закупівлі – 580 шт 
 

Загальні вимоги 
 

Відповідність 

Декларація відповідності технічному регламенту медичних 
виробів 
 

Надати копію 

 
Технічні характеристики: 

Відповідність, артикул, 
назва, посилання на 
технічну документацію 

Матеріал: пластик або метал.   
Тип: настінний, ліктьовий.  
Тип керування: автоматичний/механічний;  
Вид: професійний. 
Призначення: для антисептика.  
Об'єм: 1000 мл 
 

 

 
 

6. Бахіли захисні від інфекційних агентів. 
 
Очікувана кількість товару до закупівлі – 8000 пар. 

1. Продукція, яка пропонується до закупівлі, повинна бути новою та такою, що не 

була у використанні.  

2. Термін придатності на момент поставки повинен бути не меншим, ніж 75% від 

загального терміну придатності.  

3. Учасник повинен надати копію декларації про відповідність предмета закупівлі 

вимогам Технічного регламенту та копію сертифіката відповідності предмета 

закупівлі вимогам Технічного регламенту.  

4. Учасник надає копію інструкції з використання, настанови, рекламного проспекту 

виробника або технічний опис або інший пояснювальний (стосовно характеристик 

запропонованого виробу) документ українською мовою, що свідчать про 

відповідність запропонованого товару Учасника медико-технічним вимогам 

Замовника. 



5. Упаковка продукції повинна забезпечувати збереження продукції під час 

транспортування, навантаження, розвантаження та зберігання.  

6. Щільність: 70 мікрон;  

7. Високі, з фіксуючою резинкою. 

8. Кількість одиниць в упаковці: 50-100 шт.  

9. Колір бахіл: Блакитні.  

10. Матеріал: поліетилен. 

11. Відповідність національним стандартам: бахіли захисні від інфекційних агентів – 

ДСТУ EN 14126:2008 або ДСТУ EN 13795:2018; 

Додатково:  

1. Просимо надати до кожного товару (за наявності): 

- інструкції/настанови з експлуатації, 

- сертифікати/паспорта якості, висновки державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи. 

При оцінці пропозицій, їх наявність в пакеті документів може бути розглянуто 

тендерним комітетом, як перевагу. 

2.  Учасник, який, за оцінкою АДРА Україна, надав найвигіднішу пропозицію, до момента 

заключення договору має надати АДРА Україна зразки запропонованої продукції для 

візуального ознайомлення та тестування У іншому випадку, Замовник залишає за обою 

право відхилити пропозицію Учасника 

 

 


