
тво о.

Ц Е Н ТРЛЛ Ь НЛ С ТОМЛТОЛ ОГIЧ Н,4 П OЛI KJIIH IM
оБI?},нтувлItня

технiчпflХ та якiспцХ х*рактерИстIIк здкУшiвлi каЕЦелfiрськоI,o ilриладдя тfl офiсног0

уетаткуваIlня ддtr забезпечення потреб IIецтпадьцоi стоддзgлqlЦн{}Т rlqлiклiнiкш на ?0?Lpi}{
ч цiлькостi 8 rrаймешt,в_ашь необхiднiй д"пя зФездечен.ня прgцs:сч безlrепеrlрноJо llадаццд_L3021

цоцi Цqнтр*lrьцqю стоматодgгiчцсвl полiклiщLцQlg якiсноТ KBarlФiKoBaHoi' с]'орlатодогiчвоi
дqrrqryrргцдi{сьýовоý;ryжбовцяц*цетепаFац.Цйсьцо_воТ слчжбrt ззgg$икаУ 4Тý (ýJCIý}
(опlлt*чюilлкл€ll,ltся на вtlкоl;ан.|lя. l1.ocпlaъoтtl. кмУ Ns 7la Bii l l.t0.2а]б <IIро ефекlltuвне

в u к {}р u с lп а н l м i) r: р эtс ав t t tlx lt t lLtl m i rs ss ( з i зз,t i н aMlt ),)

1.Найменування. мiсцезнаходх(е}{ня та iдентифiкацiйний код замовника в Сдинtlму державt;ОfotУ

pec:cTpi юриilиr{них о*iб. фiзичних сlсiб - 
пiдприсlь,ttлiв та громадських формl,вагlь, йсlго кат'егорiя:

tlФн,гtла.l:},ц*_стq]цатщоliчнадgдiклiнiк*. 0Ц33. м.L{нiв. вул.Г9шера;lа Аллrазова" 14. 079ý565_{

2,Ilазва предмета Закзlпiв.lli iз зазна.tенН", n*rд! за СдипtаМ закупiвельН}4м словником (3 разi rlолi;т1

на лотtt TaKi вiдомос,гi t-лови*rнi :tаз}iачагисЯ стосовно кожнOгс ло,га) та назв}l вiлllовiдпих
класифiкаторiв предмета закупiв.lli й частин t]рс,цмета закупiвлi (лотiв) (за наявнос"гi):

!{од_jtц {t21:!цlfl" Сдr.rнrтй закупiвельгrий c"rlOBHиK"-:- 30190000-7 кОфiсне ус"гаткуванrlя 1'а

IIри.rIffддя pi:rHe>>

З.Вид та iдеrrтифiкаlор прOцt"дурIi зак5 tliвлi: номер плаilу закугtiв:ti Л}UA-202I-11-29-015562-C

4,L)чiк_чваt+а BapTicl,b та обгрунц,IJаt-lня очiкl,ьзаноТ BapTocTi предмета закупiвлi: l45i25..8gддr.

}шзначення очiкчFlаноi, BaDTocTi цредцета закуrriвлj здiйснюврлось методом порiвняВrrЯ

рннкqвц:!r ц!ц, jнтердет=ррсурсч. ацалiзJ _комепцiйшrrХ цроподицiй поqтаgапьНикамК
каrrцелярськ9го прнладдя. анд.iriзy paя_irrre чкладепих доýоворiц пOо п]rидбацнц .rrОдiбНИЦ
ToBaniB. Такоlц_дЁ8!8]rtвалась iпфоDмацiя. що мiстgльýt р Mepexci Iптерн9т v вЦЦВПТОдДУ

доступi. ч Tonry чпслi в електроппiй сиетемi здкуqiвель <<flрqзоро>>. Розрахчнок ОЧiКvВаЧS
BarlTocTi закупiвлi здiйсцtlqвався з чрахуванпям цеобхiдuоi_.кiлькостi К8НЩ9ЛЯDСЬКOГЧ

паlилашця та офiýногоJ_ст&ткчвання дтя забездgчепня безпевепвного шадацrrя у_20?1 пОЦi

Центральною._ý,Lоr@iн_iкою якiсноi_ квалiфiкованQi_ СтОЦаТОлОfiЧНФ

допощоrи.цiЕ!:&дсоврсл (OOQ)

5,Розмiр бюд;кетного призначення визrrаз9ншrr КOштоцисом Ц9IrтрадьЕ
гtолiклiнiки па 2021 piK.

6.Обгрунryвання технiчних та якiсних характериатик предмета закупiвлi.
TepMiH постачаt{ня: до 17 цLудня 2021 р- вкд$чнg.
технiчпi та якiсцi__дqрактеппýтикп шпедмета .закчпiвлi визкаченi вцповiдшо до потреб

здмовнпка v забсзrrечеrrшLрIоденного якiсноrт надання етоматологiчних поелуг Цен льнок}
стБЙЙфгiч_ноlо полiклiнiкою" вiдповiдно до чи$пих сапiтапвих нррм та пшQццJLЦд!gц!!, З

метою забезпечення палежцgд yпtов пrrачi_ ппацiвшпкiв та цкiспqго прох!lдженнЯ ЛiЦУВаЧýfi
пацiсrlтiв полirс;rirrisи.

Кiлькiсть - 8 наймен}ъань, а саме:
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ниткошввлtний

ýiaMeT,p отвору: 4 плir,t"

Максима;lьна товщина папiтурки: l 00мл,r..
'l'игt приво7i,у: Е;lектри.tни й

f{овхtина сýердл€i: l40 nlrul.

Е}i;tс,гуп вiд краю: 0-55 мм"
Максишtальна довх(ина б;rоку: 3l0 мм,

iдl]



Максимальна довжина шва: 230 мм.
Електрична перфорацiя за допомогою св9рдла*голки: так
Одночасио сверллiння та палiryрка: так
Знiмний лоток вlтрiвнювання стOпи: так
Притиекна lularrкa ýтопи з лiнiйкою rrо всiй довжшri прошивки:
так
Автоматична зупннка свердлiння етопи для захоIшен}ш нитки]
так
Утрлппryъач для кrrубка н}fгки: так
fIенал для зберiганнJI IIриладдя: так
Вага: 7,3 кг

2 i00Фотопапiр глянцевлrй

Формат: А4
Кiлькiсть аркушiв: не менше 100

Щiльнiсть папýру, г i м2: 180
Тип паперу: глянцева
Тип друку: струминний

пач

-) Фс:топапiр лцатовий

Формат:А4
Кiлькiст,ь apKyшtiB: це Meliпte l00
Щi;.rьнiсть паllеру. г / м2: 180
Тип паперу; пlаз,овий

пач i00

4 ilапiр А4 XEROX

постача€ться в пачках з технiчтлими пара]!{етрами:
- тоtsщина, MiKpolt (rS0 5З4) * не пленrше l02:
- бi;lизна, ClE % (lýO l 14i5)-- гlе tvleHme 14З;
- непрtrзорiс,гь УЬ (ISO 2471)-* не менше 9l ;

- пropcTKicTb % (lSO -- 879|-2} - не бirrьше 270;
- щiльнiсть, гi кв"м (ISO - 5З6) - 80+i-З.

пач зз0

па]I I505 Фай,ц д"ця документiв

Формат А4+: 235x3l0 мгчl (пiдхOдить л;тя аркушiв формату А4)
l!4aTepia"ll : полi пропiлен
Товшtлллла: не ilreнlлe 40 мкм
ГIоверхня: прозора, гля}iцева
Вср,гикал br{e,]aBaH,I,a)KeH ня арку,шr iB
В упаковtдi : не менlле lt}0 ш,г,

шт i6

Знишlува.l лоtсументiв
RЁ,ХЕL ProtTlax R Sý l 838.

арт,21 (} l072A

Шредер Рrопtах RSS 1 8З8 переробляе до l 8 аркушлiв за раз.
розрiзаючи дOкумý}{ти на gмyхiки ш}Iри}lоtо б плм, piBeHb
секретностi Р-2. Зниrцуе скоби. пластиковi карт,и i диски,
Висувний Kot_tlиK об'смом 38 лi,грiв зручно спустсrIIlувати,
Простий в управлiннi, працюс до З0 хвилин безперервно,т,а
],}l)ro дrэ 62 дБ). ]деальt"tсl пiдходить i{ля вел1,1кого i середнього
офiсу. Гарантiя 2 ptlK

1 касова книга

Формат А4 складаеться з блоку i обкладинки,
Обкладинка виготовлена з макулатурного картону не менше
2ЗOrр l м2.
Блок сшrадае не менше 100 аркушiв та виготовлений на
оамокопiюваJIьному паперi не MeHIпe 57rр /м2.
З'еднання в стачку, проrшеенi бlмвiнiлом.

шт 25

8 Касова *,л-рiчка

"Щiльнiоть паперу, т lM2:48
Тип друку: термо
Розмiр втулки: 12 мм
l[Iирина паilеру: 57 мм
ýовжина паперу: 19 м"

lllT 700

Голова KOMicii з визначення потреб в з*купЬлях полrклrнrки

капiтан медичноii слукбп BiKTop IIОНОМАРЕНК0


