
1чIнIс тЕ рqтвQ. оБорони укtАiци
Ц Е Н ТРАЛ Ъ НЛ С ТОМАТОЛОП IIНА ПОЛI KJII Н I К,4

оБrрунтувлння
?,ехнi!lних та яKicfirlx характsрлrýT lIк закуlliв;li чльтразв},кdrl}0гФ стоматO;rогiчного аfiараIу
для забезпеченкя шотреб llggтральшеi" ýто*tаTрлогiчноj IrojriKлiHiKll на 2021 niK ч кi.пькоетi 18
шlтущ llеqбхiдцiЙ для ?абезшqч9ццяJроцqц, ОезперQрвного tlадапня_l 202.LJэо_цi Цештtlа-,lьнощ
*трматодоriчноlо, подiýдiцiкрю яýiсно-i _ кра.цiфiкованоi gолrа,толо{iудэl* допо:uqгрl
цiйсьнqвослчщбоЕ]цям, цýfеранаryr_вiйqькqвоi слчжбц, y:lаggикам АТо (()()С)
(оllрt*lюс)лпrsсftlь{:я, H{t влlкоl!аllня rlъcl?latx)BtJ KhlY .iVi, 7]0 Bid t 1,1a"2a16 к{{ро eфleKltT1,1BHe

в LlK 0 ptt с п1 atl l lя О е 1l жt: t t вт t лt х l; u llt m i rl > (з i з.v t i ll ct-ll u ) )

l.[{ай,чеьгу,вання, п,tiсцезн€tходже}lня та iдентифiкацiiiний код заIчlовitика в Cj{иHoply держав}{0L.lу
реес,грi tt]ридичн}rх осiб. фiзичrrих осiб - гliдtlр1,1смl"(iв т,а громадських формувпнь, йцrг,ti категорiя:
ЦqнтраФЕsц Jтомдтодогi:дtз_ц9д*it{.пiнiца. {lХlJl. м.Кц!ýдуд".Гqllgрал_а. Алца:rqца, !{,0.798ý{i5t

2.}-lазва гIредмета закl,пiв.пi iззазначеtiням кодУ за Сдиним закупiве;lы{им словникOм {у trlазi lтсlдiл5,
lta лоти "гакi вiломост:i повиллнi зазначати(lя стосовнt} кожного лота) та назви вiдповiднltх
кчаслtфiкаторiв предмета закупiвлi й час,гин пред}4ета закугriвлi (лотiв) (за наявност,i):
код ДК*Oл;2Q]ý*" Сдиний закупiвель}lил-{ сл0вник'"з__33120000-7 <<Срrстерtи grессч,рашiТ

ме:Iш чноi iнфсрм*цii,га лос"lliлirс облдднанý я))

З.Вид та iдел*тифiкатор проt{едури закушiвлi: номер п-гrану закупiвлi J\bUA-2021-11-26-00774.1-b

4.Очiкувана. вартiс,гъ та обr'рунryванliя очiкуваноТ BapTclcTi предмета закупiвлi: 10SOO{}.QOдрu.

Впзцg:l_ення qчiкчвацоi цаптOстi пред]шета закчпiqлi здiйсцrcвалось д4ýтФдQдд__д8JеiеЁяннц
ршнцrви[ цiп. iHTeprreT*Decypcy" адалiр_g комерцiйrцлх пропозицiй_пост,ачадьницамп медичного
облqдцрння. ,аналiзу ранiше Jrк.цадеших догововiв дро придбацня подiбнFх товарiq. Також
враховуЕlалась iнфоrмацiя. rцо мiститься в мgDе}кi IHTеDHеT v вiлкрш:омч доступi" ч тому чисдi
ц елеу;трqцнiй еистепri зацr,дiдýДlзЦlдoзQ!оlь Розрадчпок очiкчваноi вавтqý:гi* ззкупiвлi
здiйснювався з урахувапшцм необхiдноТ кiльчостi,yльтразвyкqвих стрматологiчцлих
ацаDатiв для забездýчеgд{ безпеоеDвшого шадацня ч 2021 поцi Цептuальпою стоlиатологiчнqю
цолiклiцiкQ,!о_ я4iсноТ квалiфiкод?ноj сLоматоло.гiчцоi 4опqцогlл вiйськовосдчжбовцям.
вq:гqранам вiйськов.g$ с.lryжби" Jчасн п к]ап{ АТ0 {ООС)

5.Розмiр бюджетного призначення визначений Коштоrrисом Центральноi стоматолоfiчrrоi
полiц.цiцiкrr на 1021 piK"

б"ОбГрунтуванЕlя технiчних та якiсних характеристик предмета закуIriвлi.
TepMiH пOстачання: до 17 rрrдця28?1р. вlоIюч|.lГехнiчнi та якiснi характеристикlл шредrиета закvпiвлi визна5рнi ,ýiдповiдrrо до потреб
ййffiБЬ"Ъ""i йодБ"цЪБ 

" "i*rr*o 
uuд*" ", "roruro"o.i., 

n", по*""ц ц*пrрачu"q*
стоматологiчною полiклiнiкою. вiдшовiдно до чдннrrхданiтарших ноDм та ппавил гiгiýдlн. э
метою забезшечення н4деэкних у,мов працi працiвцlrкiв та якiсrrого ппоходжеппя лiкyваиня
цацiентiв.цолiютiнiкц.

Кiлькiсть * 10 штук, а саме:

л} Параметри т& комшлектуrочi lФункцiональнi характеристIIки

1

Скалер ультразвуковий, що ма€ ендо функцiю, функцiю знятгя зубних вiдкладенъ та

мае свiтлодiод

2 BriyTpirrrHiЁr вOдовOд Itигсr1,0вле}1tr з аtIтисептичного MaTepiaTy" ]дlэ iдееtльно



пiдходить для Rикористапня клiнiчнlлх рiдин, таких як шерекис водню, хлорI"екýиДиН,

натрiя гiilохлорит,

J
PyrKa з'емна та мож9 бути автокJIавовш{а rrри високiй

135ОС, та Ери тисковi 0.22 МПа

темлерат.урi. яка дорiвпюе

4
Функтriя автOматi{чного вiдстеження частOти

5 Блок жив,пеЕ}{я: 220-240В

6 Частота вiбрацiТ наконечника на виходi: 28 кГrl

,l
Потужнiсть на виходi: З Вт * 20 Вт

8 Вага основного блоку: 1.З5 кг

а емнiстъ дпя вOди з'€мна

10 Iн/дикатор потужност1

1t Ендсr-реясим робот,и

|2 11epio-pexcиlvt роботи

tз Сухий режиь{ роботи

t4 ФулIкцiя автоматичноТ пода.Ii води

15 Перrtстаrьтич}tа шомпа- ;д;lя тtодачi води

16 }Iожна гtе:{аль уIIраRл1ння

Голова KoMicii з вIлзшачення потреб в закупiвлях

к*пiтан медичшоi служби

ýтOмат,оJIогi.rноi полiклiнiки

BiKTop IIОНОМА,РШНК{}


