
о Борони

цЕ н трАльнл стомлтал о гI ч нл полI клI н I кл

оýгрунтувАння
технiчних та якiсних характеристшк закушiвлi стоматtl.шогi.tних ручншх iHcTpyMeHTiB для
забезпечеttня потреб Цqнтпа-!ьнqТ стqццgлогiчноТ цолiцлЦiщи на 2Q21 piK j KiJt},KoýTi lJ
наЁменчваць необхiднiй для забý]lпеченнJп цлgцесч. безшерервноrо надання ч 202i рр_цi

Центрlцltьноlо сторrато_.пqгiчною полiклiнiкою якiсtlоi квадФiкQваноi ýr,оматg.цогiчцоi
допоцргп,эiйськовослркбоqцядд. ,вgгепача}r вiirqьковоi 8rrжбн. ччqснllкарr AT,OIO(IC}
{rл,tрtлюdнкл€tлlься lla {lLlконання l1осmurювl! КЬПr М 7l0 Bid l1.1a"20]6 tt{lptl ефекпluвне

в u к о р u с N?I а н ttя d е p.lK: tlB l t uх Krl ш п l i в у { з i з л,t iH an l.u i ;

1.Найменуrrання" л,tiсцезнахоlц(ення ,га iдентифiкашiйний кOд заN{овника в С;lи1-1ому дер}liавноý,lу
peec,Tpi к}ридичних осiб. фiзичних ociб -,пiдприсмцiв,га громадських формчваrль, його катеl'орiя:

Ценцэ&пьна стомаrологi.лна пtллiдслiцiка, Otr133" M.I{HTB. вчл.Гtнераота furмазова. ljlo 079Е5Ф54

2.Назва пред]\rета закуrliвлi iз зазяаченнооо *олз; ,за €]динилt закупiвельниNt слов}|икоrur {у разi пirдiлу"

на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначftтися стосовнtl кOжнс)гсl лота) r,а назtsи вiдпсlвiдltitх
класифiкаторiв гtредплет-а закугliв:li й частин предмета закчпiвлi (лотiв) (за наявностi):
Код ДК 021:2Slý'- €дlтriий заi{уIIiвельнI4й словник'"=JllýO$ýЩ(Стом*толоr,i,rнi та
ау]iькOспsцiалiзованi iнструпrешти "Iа прилади}

].Вид ra i.:i*irгифiкаюр лроцсдур},l закупiвлi: 1-1oh4ep планч закупir*лi Л}_LЬ2ýаЦ!]0-QQýý*h

4,0.1iKyBaHa BapTicTb та обrруптування очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi; 80000,{Ю грп.
Вшзначеяrrя o.riKyBaнoi BaDTocTi пррдмета закупiвлi здiйсвювалось методом пOр_iвняrrнq
рипковпх цiн. iктерпет_ресуDсч. аналiзy ýомерцiйних пропозпцiй rrоста,чадьцицамп медшчногq
оýладнання, ацалiзч Dапiше yкJIмених договорiв про придб,анпя подiбнцх торарл}. TaKq}K
впахоруý&цдýц iдlDgлlrFцiя. що мiстпт&сдJв.Jшерgдкi IHTepHeT т вiд!сритому дQýтyцi" у тому чшслi
в e.rreKTp_oHHiй .сп_сlgмi закуц_iвель <{fIрозоро>. Розрахчнок очiкчваноТ вартостLздкl:цiвлi
здiйснювався з чDахyвдншям,необхiдшоi кiлькостi стоматологiчцих рччнпх iцсцryмецтiв для
здбезпечення безшерервного цзtдання ч 2021 роцi Центпальною стопtатолоr,iчцоlо полiклigiцqю
якiсшоТ квалiфi.кованоТ стомацr.rргiчlцi допомогш вiйськовослуrк]OgЕцqц_I. ветерацам вiЙQ!,ковоi
с.irrжби. учасппкам АТО (ООС)

5.Розпяiр бюджетного призFrач€ння вцзначений_,Коштор п

цgдiкдiцiкц ца 2CI21 piK.

6.Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi.
TepMirr пOстачання; до 17 грудня ?02l р. цклlочцо.
Технiчrri та якiспi хар4ýIgддстцslr шпедмета за_ку,пiвлi. _визначенi _ вiдпоЕiдцо до цотрgб
замовпltка у заб9зпечепцi шqдgýцщякiсцогq надаццдýзq толоriчнrц послчг Цеитпа;Iьвоrq
стоматолоdчною подiк.пigiкоrо. вiдповiдно до чиннпх caHiTaDHиx норм Jа правил гiIiени, з

метою ýiцЦезпýчення надежншх yмов пDацi працiвнцкiв тq якiсц9до проходженця лiкyваrrнд
пацiснтiв полiклiнiкн.

Кiлькiсть * 14 найменувань, а саме:

N9 Од.

lб0 Iпт

rштоrтфер у вигзtядi стрижня, r*a oбtrx
яког0 рOзташованi симетричнi робочi

кO}кна з яких мае шарOвидну форму.
такiй конструкцiТ iнcrpyпteнT iдеально

лJUI модеJIювання оклю:зiйti0Т поверхнi
п;rомбувшrьним матерiыKlM з а]!{альга},{и.

робочоТ rIастини: tr.З5ммi i,75MM

l

I-ладилка для
амальгами

б 4 6 0 {| упоll аm о"ч о t i ч н Htt

dltя a.Matbza,Mu
:эсl HI{ 024:2al9



шт

глади"цка },, вигJIядl стрижня, Ija

час,гина, а на другому Kiнrti у вигJiядi
г_цадиJIки. Завдяки,rакiрi конструкцiТ

iдеапьно гtiдходлt,ть ilля ]vtOде.тIк!вання

поверхнi зуба пломбув&T ьни,м

з амаJlьгами.

кiнцi якого розташOвано куляс,тоIIодiбна

кульки:1,7 мм
гJIадиJIки: i,8 мм

150,,

Гладилка
1в61

НК 024:2al9

п()верхll

пломбu

шт

гладилка у виr,лядi стрижня, i{a

аIастина, а на другс)му кiнцi у вигllядi
гпадилки. Завляки такiй KoHcTpyKrrii

iдеально пi;р<одрr,гь ддя модеjI}овання

гtоверхяi зуба плолrбува,тьним
з амаJIьгами.

KiHrti якого рt]зташIовано к}1-Iяст,оIIолiбiла

ку,льки:1,7 мм
г;rадfl,ц,ки: 2,4 мм

80j ю{luння |108epxrl

Глддилка
]8б]

НК 024:2а i9
l. пjlu-цOll

што,rrфер стоN{ато"qOт,iчна. IHcTpylteHT дjтя

пломбува-,tьного rчrатерizurу в карiознiй
що представля€ собокl ме,rа"rевий

з грушrошодiбнокi гс}ловкOю.

виготOвJlений з високоякiсноТ
с],ац1,

2мм

пlд туп}rм кутOм д{f, HbOI,o

гладилки: 2.5 мм

шт150

Штопфер-гладплка

за НК а24:2а19

64б0
0лst

4

uIт

гJlадилка _v втtглядi стрижня, на

якOго розтаlIIованi ситчtетри,лнi робочi
кожна з яких N{ac серrrовидну форму.

,гаrtiй KoHcTpyKlliT iHcTpyMeHT iдеально

для h,rOдеJIк)вання окллозiйноТ гtоверхtli

пломбува..tьним матерiыrом з амацьгами,

обох

I,ладиJIкI{: 2мм/2мпл

805

["ладилка
l861

члtL,tLl

НК а24:20] 9

п.i0,0MOLt

IIIT

застосовустъся для утримаЕня 1

в тlорс,яс}Iинч рота Rагi{их TaM1I()ýlB

вiд с:rини, л,{едикаментозЕа обробка

шOрOя{нини i порожнлrни зуба);
Утримуванлlязуба:рухлиtsостlстуIIеня

дошомiжнихlHcTp_Yl\4er{Ty;rрiбногопереtiесенi{я
при лiкуваннi,

1б см.

2006

Пirrцет Меriаm 160 mm
(мм)

t8l3 Пittцеm iля

CI2,1:2() l9
зубiв Kod

стоматологiчний iHcTpyMe нт,

з.rliйснення шlаIлilrl,ляцiй з лломбува[ь}lимI{
в плаýтичI{ому oT,aнl.

ручка з насiчками.

гrрlrзначенrтй

110 Ifi1,,|

Шrrатель длfl цемепIу
J,8"ý30 ll-{пattleltb

с w0 "\4 аm{}л tl s- iч tl tlit Ktl r) з а
нк а24." 2с l 9

170 шт

стоматолоl,iчне,чвiгнуте, яке

дiаплетром 24 мм, розбiрне з

окремоi стерtл.пiзацiТ та замiни
частин" JuагноЁтики

збiльшlус

8

/[зеркало
етоматол$гiчне С 24
mш (мм) збiльшукlчи

3l776 /]зеркалtl



('mо.маmtlлоziчне Ktld за
НК 021:20l9

9

Екскаватор
358I l Екскаваmор

сmомаlполоеiчнuй коd за
НК 024:2019

1.t0 шт

Щентальний iHcTpyHeTiT iз зiгнутим рiжучим кiнцем,
врlкор}rстовусться для рiзання або в}l.1lалення

рOзм'якшеного дентину з карiсlзнсrТ irоролкнини з_чба,

Багаторltзtlво го з асто с}-вання.
Ергономiчна ручка з насiчками.
LLIирина робочоТ частини:1"8 мм

10

Гладилка
4]861 Вuрiвнtовач

сmоlйаmолоеiчнuй lля
моdелювання поверхнi

пласmп4gеовоi пломбu коd
за НК 024:2al9

_l 1i шт

ýвохсторонtяя гJIадиJ]ка у tsиглядI стри}ItFtя. Еа
одноiчlу kiEцi якого розтаlrr0ваýо кулястOгrодiбна
робо,ла частина, а на другом1, кiнцi у виглялi
серповидноi r,ладилкрr. Завдяки такiй конструкцiТ
iHcTpyMeHT iдеапьно пiдходлtть 2{"{я мо;lелювання
оклтозiйноi поверхнi зуба п;томбуваJчыiим
матерiалом з амаJIьгами.
Щiапtетр кульки: 1,45 мм
lliиpIlHa глади.rтки: 2 мм

11

IIIтопфер-г.цадилкfi
l 6 -1 б 0 (] rпо "м аrпо,а о ziч н ttit
tu, m о п фл е уэ с) л я а.цl а"ryь z п*lu

lttld за НК 024:20t 9

JU lIJ],

rrrтопфер стоматOлогi.rна" IH струrrл е rчт дJ]я
гlлоплбl,вальнOг0 ьтатерiапу в карiознiй
щ0 ilрелставля€ собOю мета,севий

з I рушrоподiбною гOJIOвкOю.
пiд тупим кутом до ньогt}.

вигt}товJтениl",t з висоtсtlякiснсlj
cTaill.

гладилки: 1.7 мм
lMM

12

Зоrш
358]2 Зонd

сmомвmолоеiчtluй коd за
НК 024:20]9

200 шт

для огляду зубiв. виявлення i.ч pyx.irltBoc,Ti та

робочоТ поверхпi вiд 15 мh{. до 16ллм,
мет;lлева ручка круглоТ форми (дiаметlэ -

з запобi г,ають KоEJзaHH к)

1з

шприц 1,8
(мл}

3597а ЦIпрuц d,пя

с п,! l.}M tlпх {}./ l о а iч н о z о
п р 0 -ч4uв aHIl я i' ас п Qэ а ryi i'

lcod за НК 024:20l9

5 ItIT

стOматолOгiчних хвороб, Скrтадасться з окруl,лсli'
дзеркальнOi поверхнi у шtеталевiй orTpaBi та стерхtня.
яклrй нагвинчуеться на ручку, За допомоr.ою
цзеркtшIа додатково освiтлюють мiсце робоrи й
огJiядають недOступЕi дiлянки слизовоi ободс:нки r,а
ЗУбiВ. фiКсlzють губи, щоки, язик_. а також
захищаIоть ix вiд травми пiд час роботи гФстрими га
обертовилли iнстрluентами.



|4

Лезо
37445 Лезо скальпеля,

оdнора,зовоz-о

вllкорuсmанняза НК
024:20l9

600 ш,г Стерильне одЕоразове .Iiезо дJIя ýкаjtьIIеля.

Виготовлено з нержавiючого карбону-. Призначено
для розтину м'яких тканин та судин.
Форма леза: Лq15-с

2. Irrmi вIлмогIt шIодо товару:
2.1.Мелртчнi вирстби, повиннi бути заресстроватli в УкраiЪi таlабо дозволенi для Rведеt{ня в обil,
таlабо експлуатацiю (застосуваirня) вiдповiдно до закOнодавсl"ва, На rriдтвердження Учаоник
FIадас у складi rrропозиrliТ або копiю(1) свiдоцтва шро дер}кавнy ресстрацitо з

дOдагкамиабосерт,ифiкатуякостiабовисновкудерх(авноiЪпiдемiологiчноТсл,чжбиабодек:rарацiю
( серти фiкаr:) вiдгrовiдностi.
2.2"Товар пOBLIHeH вi;dгtовiдатрr технiчtllтм, якiсrlим,га Ki,llbKicHиM характерIiстикам rrреjц]lfета

закуlriв;li, всl"ановленим зr}мовI{икоп.{ Rише.
В разi, якtцо учаýник ilропонус еквiва,чент TOB€tpy - BiH псrвиFIеi] н&дати в ск;tадi тендерноТ
пропозиrцii па",Iежним чиноь{ за{l0внену,габJ-!ицю вказук)чи найменуваItня та характерист]ики
eKBiBa.lleHTy якиi"i ,ччасник {1рOпOнус в складi cBcleT шропозицiТ.
2"З. Якiсть Tol]apy пOвIлн}{а вiдповiдаги технiчiliй док}ъцентацii, дilочим на теритовiТ УкраtЪи
стандартаNl, вимс}га-N{ до якtlстi- уý{оваN{ .Щогtлвору. Учасник усувае неi_лолiки. допуrценi при
{Iостачаннi неякiсногOчи поýIкOдженог0 Товару за власний рахунок,
2,4. I{iHa вклIочас в себе Bci влrцэатI{ }{а траI{сгlортування, наRантаженI{я ,га 

розваi{та:.кення"
страхуванfiя та iншri витрати, сшдату податкiв i зборiв тоiц0.
2.5, N{icite {Iоставки тOвару: УкраiЪа, 01133о м. Ки!Ъ, вул. Генералrа Алмазова,Х4
2,6. tr-Iостачання -* до tr7"12. 202l року згiдно з заявкаýIи замовнлIка.

Урсlзi rlаяrлюсппi в пexHirttliti rtacltзtuli пOclrlъllltя rla конкреп,tну mорriвеlьну ,uарку чu rРiрз,tу,

d-tltерело пt)х(зоэt{|еtlня ct{lo t:uробнuка - чumаmа з вuразо"1lt кслбо eKBiBiLaerllп).

Голова KoMiciiз визшачення потреб в закупiвлях

капiтаЕ медичrrоi с.тркби

стOматологiчяоТ по.пiк;liнiки

BiKTop ПOНOМАРЕНКО


