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Ц Е Н ТРЛI Ъ Н Л СТОМДТОЛО ГI Ч НД П OЛI КЛ Ш IКЛ

оБrрунтувлння
техпiчнпх та якiсних характеристик закупiвлi ст,оматолог,i,lних ус"|,аповок для забезпеченltя
пrr,треб Цен,гра;rьноТ стомаr,олtrгiчноi пo"lliK;liHiKи на 2021 piK ч Ki;rbKocTi 3 пtтчки rlеобхiднiй
л.lrя забезпечення _lrDоцесy безшеrrервнtlго падання y 2Q21 Dоцi ЦеllтDа.ltьною cl,oMaт"o;rot,i.lHoю
шрлiклiнiкою , якiсноi ква;riфiкованоi сr,оматол<lгiчноi допомоги вiйськовослчжбовцям,
веr,ерашапr вДськовоi слчжби. ччасникам АТ0 (ОOQ)
(опрu",tклйlкlсlllься на вuкоll(ънIrя посl|1анOвl1 K^nY М 7]0 Birl 11.10,20lб кПрrl сrРеtrrпuвне

в uк о р u с п,t а l l tt я О е 1l,x с tl в l t tt х lc tlullt! i tl ;i (з i з,u.i tl ам tt) )

1.I-IайменуваtIня, мiсцезнахоlрl(енrlя т,а iдеttт,ифiкаuiйний код замOвtlика в L--диному llcpя(aвHoMy
peclcT,pi tOридичних осiб, фiзи.rгrих осiб - пiлприс:мr{iв та громадських формувань. йоt"о категорiя:
Цен,гра;rьна_стом*r,оlrоriчна пo",liK;riHiKa.0l133. м.КиТв. вyл.Генерала А.пмазова. 14.0798565t

2,FIазва llр8дмета закупiвrri iз зазначеtltlяN{ коду за,Сдиниь,t lзак_yпiвs;lьниlи слоl]tlиком (у разi гtодi"чу

1,1a лоти TaKi вiдомостi rrовинrli зазначат}tся стосовно кожного лота) та цазви вiдtlовi/dних
класифiкат,орiв предtме,t"а зак_чпiвлi й частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi):
Код ДК 021:2015 " Сдиний заltупiвельний с;rовник"-JJ]999Ql!ýl_Медичне обладнаrrня та
вироби меличноrtl призндчення рiзнi)

3,Врlд та iдентифiкатор проt{е/lури закчгtiвлi: номер пла}rу закупiв:riЛЬ UА-Ч-202t-10-08-0120tt0-1,

4.Очiкуваrrа Bap"t,icT,b та обrрун,гування trчiкуваноТ BapTocTi пр€дмета закутliв;ri: 1497450"00 грп.
Визначення очiкчвано'i BapTocTi предмета закушiв.lti здiйснкlвалось методом порiвняндя
Dпнкових цiн" !$теDнет-ресчрсч, анал.iзч комерцiйних пDошозицiй t}осIаyальииками медlцiного
(стоматологiч.ноrо) обладнання. аналiзу naHiцle чк.падеllиUtоговорiв шро цридбацня шодiбццц
TclBapiB. Тацож врqховчваласр iнформацiя. rцо мiститься в мережi IнIернет у вiдкrrштому
доступi. у_тодду ,чFсlri в електпоннiй c_FcTeMi, закyпiдель <rГlDозоDо>r, Розрахчнок очiкчваноТ
BapTocTi закyпiвлi здiйснювався з yрахrrванпям неоýхiдноi _кiлькосr,i *rедичного
(стома"r,ологiчпого} обладнання д.lrя забезпе.rепнц безцеJrеIrвного наданця_у,2021 porli

ЦенrDа"llьною ., сгоматолог,i.llлою пolriKiriniKoto якiсноi цр:tлiфiýов_аноi стqщато;rогiчrrоТ
доllомогlл вiйськовоriлyжбовцям. ветер+цац вiйськовоТ с"uужби" ччасникам АТ() (QOC}

5.Розмiр бюд;ксr,tlоt о призtIаченllя визначеrlий Цошrторисом ЦентраJtьшоТ с"r,ома,rологi.rноТ

llолiклiнiки на 2021 piK.

6.0бrрунтування ,гехнiчних та якiсtlих характ,ерис,I,ик предмета закугliвлi.
'I'ершriн поста,tlаt{l|я: до 15 грчд.ня ?021 р. включцо,
Техн!чнi ,rа якiсd харак,теристlлки пrrедмета закушiв.rri визначенi вiдцовiдно* до шqтреб
запrовrrика y забезпеченrri lцоденного якiсного надання с,гомат,ологiчних шослyг Iд:нтральною
стоматологiзною по;riклiнiкоrq. вiдповiдrrо до .rинних санiT,адних норм та правил гiгiснц, з

пrет,ою ,rабсзшеченшя llaлeнt*Illx чмов ппацi прдцi!tt!ц.,]цiв та якiсtlого rlрохс,lllження дiкуваlлt!я
пatticHTiý по+iдi"чiнiкн.
Кiлькiстr, - 3 найлrеi{уtsаt{uя, а саме:

Сtпо.паmо"z ozirt tt tt успtп t l0B K{l (.lt об iльt l tl верс iя) l шт.

N9
IIараметри та кOмtIJIектуючi стоN{атологi.tллоi

уст&}1овки

}Iаявнiсть т,а

зЕачення
пapalteтpiB

l.i Мtlбiлыrа версiя столика лiкаря CART, з ни}кньо}0
пOдачею 1}lcT,pyмeнTlBl ос}{аlцена паI{еjIлю

}lаявнiсть



у[IравлlIrня \
1.2

Сiепсорна пaнeJlb управлiння
столику лiкаря

мобiльному}Ia
\

iIаявнiсть

1.3
Мояс:t lT BicTb регуJ lюван ня ви соти гtане_пi 1rправлi пtля

САR"Г в дiаlrазонi 200 мм за допомогOю кнOпки
блtlкування

наявнiсть

1.4

N,Iож:lивiсть пiлклюtlення L]SВ-ключа з меню лля
управлitlня ним та обмiтrом даними з внутрiшньоlо
SD-картою

[1аявнiсть

1.5
Кiлькiсть пtiсць для iнструментаJIьних пtолулiв на
блоцi лiкаря, }le меншс 5

|.6 Стоплатологiчн ий пiстоле,г вода-повiтря-спрей [1аявнiсть

1.7
Турбiнний 4-х канальний пневмсlвихiд стапдарту
Midwest з пiдсвiткоlо, з силiконOвим IхJlангом

[{аявнiсть

1.8

Елек,гри.lний бе:зщiтковий MiKpoMoTcrp з

вбу"rtilваним УФ синiм свiтлодiодом, iз BllyTpilшHil,T
пi.цвелеt*ням 0холодження на наконечник т]а

частотOlо обертiв вiд 1 '000 до 40000 об,/хв..
крутrлий моN{ент 3.5 }{см

l{аявнiс,гь

1.9

Кутовий наконечtlик з передаточним
вiдношенпям 1;1, без пiдсвiтки, макс. кiлькiсть
обертiв 40 000 об/хво вrrутрiшrrьою подачею
охоло/uhтючоi води, кнOпковим затиском бору
та звOротним клапаном, Вiеп Air або еквiвалент

наявнiсть

i.lt)

Прямий накопечýик з передаlочним
вiдношенням 1:1о з внутрiшнiм шИводом
охлоджуючоi води без пiдсвiтки, безпосереднiм
привOдом! затиском бору, поворотним кiльцем,
Bien Air або еквiвалент

наявнiсть

1 1 1

Турбiшttий Еакснёчник I частотOю обертiв до
310 000 а6,1хъ., фiксацiсю за дошомогою
кцошкOвоrо затиеIqF,
цульковимш пiдшиrrниками, однOкашальним
ро}пилювачем, Bien Air або еквiвалент

}{аявнiсть

1.12
Можливiсть flлавнOго регуJlловання обертiв
MiKpoMoTop1, в дiапазонi вiд 0 % до l00 о/Ь з паttелi
улрав:riння на столику лiкаря ,r,a з педалi керування

наявнiсть

1.13 Функцiя реверсу на панелi управлiння Наявнiстr,

1,14
Мtlжливiсть нfuцапJтуванýя Ki"l-tbKocTi води для
охолоджеtrня iHcTplMeHTiB Наявнiс,ть

2.1
Кнолки вмика}tня подачi води i повiтря на
вибраний iHcTpyMeHT наявнiсть

2.2
Управлiння ttлав}Iи]ч, регулюванням числа обертiв
вибраного iHcTpyMeHтa

}lаявнiстr,

f]жойстик для керуtsання рухами кlэiсла IIаявпiсr,ь

2,4
Функrriя пролувки iHcTpyMeHTy пi с:rя закirr.rення

роботи з iHcTpyMeHTctM
наяlвнiсть

2,5
Кнопка вмикання/вимика1-Iяя слрею, реверсу I,{аявнiсть

2.6
Кнопка програмувалlня крiсла пацiснта та
приведеяня крiсла в пOLtaTKoBe полO}кення

}{аявнiсть

2.7 Стiйки й, зах и щени й Bi jl вологи уirziрос,гiйкий }lаявнiстr,



t]00 л/хв.По,гуlкнiсТь аспiратОра при частковоN{у BaK)yA,Il

K[la, не ме}lшIе

)
J. I

12 кПАчасr-ковий вакууN,t аспlратора. t{e

N'lе}:{Ше

viirriмацьнрtй
5.1

46 лБ
не бi.lrbrrtePiBeHb

1 пrr"
Cmo.uttпtttitozi.tHa ycmalloBK{l в ко,лtлrлекmi з (tез o;tugutl,l4 кOмпресором

}{аявнiсть та значеtiня
в

I IapaMeT ри та кOмп.цектуIOчI
с,Iановки

стоil{аI,оjlOгiчноТ
N!

Iiаявнiсr,ь
{] пецiал iзоваlr ий бш,ат оцi,,tьtlврlй

:забезпечусl rIроведеЕIня,:тiкуваt-тьно-профiлактиl{Еlих

захrэ/li в ;iiKapeM-cтoмaтсl jl огOм в стоN{атологi чному

кабiнет,i

ilp}tcTpll], 1цо

1"1

},IаявнiстьLl Iаряiрнi з'€дlтаttня пантографiв установки, ш{tl

.ItIOК)Т}rСЯ
|.2

[{аявrriстьпоpoLIJ коl}им епоксиJtIillM лако(зарбовиý{tIо криl,тяNt

бi;iого ксl:тьору, стiйким до пOяви подряIIи}r та i{ii

Ktlplryc крiсла пацiснт:а, виконаrrий iз а"цюlrtiнlкr з

засобiвдезlн

1.3

наявttiс,гь
Лiфтове бокове крiltлелlня крiсла дtl r{jlроблок,y з

llриволоNt.eJleKTpoL{exatIl1rH i{Mбезrrrумним
5 кгl 8на доIlU]!1()MLlаваLiтаiкення

1,4

I{аявrtiс,гь
[Iрограьтованi позицiТ крlсла :] м ожливiс,г}о упраI]Jlltlня
зi стtrлика -пiкаря, б;lоку accllcTeнTa та педаjll, доступнl

8-ми
1.5

I--Iаявrлiсть
1.6

зйомна обшrивка kpicita :з пiномаtтерiалу, покритого

безrrrоiзллою шrтуч}Iою шкiрою. С,riйка д0 дii
засобiв.

}Iаявtлiс,гь
1.7

пiдг,олiвгtик з мояdливiс-гю регулювilri}lя tlо висотl]

обертанням fiодуш]ки та нfuIаштуваI{ня д;tя тtрллйопту

дiтей .га пацlс[лт]lt] в

fiвошrарнiрни й ова,,lьний артнку-ilяцiйний зйом шl,til

I1аявнiс,тьпrирокоТ анатсrмiчлtсlТ форми, ttiоСпинка Kpic:ta
пiдго;tiвника1.8

I{аявнiсть
1,9 полоiке}iня

I{аявлliсть
1,10 tIоJtOжеt{Itя

}]аявнiсть
Автоматич}{е rrоло}кенrrя Т
налаrilтоtsуеться зi отоjlика зtiкаря ,rаlримача дrя
acIlcl,eHTa

ренделенбурга. tцti

1.11

71t]мм не бiльшrеl .12
1 580cTa,Hi. N{M не бiльlлеts1 ,13
1 100

1 .l4 },{м не бiльпrе
8!0

1,15 h4аксима;tы{а вцсота ММ }lC N,Iе}tшlе

з50Мiнiмtl-гп,на висота мп,1 lle менlле1.16
Наявнiсr,ьЗ'смний :зачисний чохоjI пlJ{ Itоги пацl€]}l],а|.|7
f{аявttiстьзахиснi системл1 l сIIивки1"20

1 l.2 с]]lиким
еIlоксилнимзалtомiнilоз пороrшкOвимСт,о;tик лlкаря

добiлого

r
J.J

1цо

cllиHKpl

tlаявнiсть



IltrяЕи Iloilряllllн i t*ll:lиву ltезiнфiкуючttх зассlбiв \
1.22

Itрiгллегtня cтоjlиKa лiкаря до l,iдрtlблоку плечеýJ з

га:}()ви м а]\,rортиljаторо]\{

\
I,,Iаявяiсть

1.23 FIи жн я по/lаlltа iHc,l,pyMeHтi в I-Iаявнiст,ь

\,24
ТТ Твидщоз' el,,шri, силiконовi тримачi iHcTpyMeHTiB, не
менше 5 шт. i {аявнiс,гь

1,25

IIрограмоваlа Kojlbopоl]a ce}lcopнa панель yпpaBili гtня
н!1 ст0л }.l к}, лiлсаря з мо;liли вiстю улравJлi н ня крiсл o;rt,

свiт,и.ltъникоjч{, ttJIюваJtьЕиLlею, н аповl{юва.че]чI скJIяllки,
peвe}rcoм MiKpoMoTopy, спресм турбiнr.t i cKarrepa,
гlро},rивапI-1ям ROдIих лiнiй i паявiriстю кJ{опки вl"lклику
асис],ента

I lаявrliс-гь

|.26

М сrжливi ст ь устан 0в ки ;]о 5 шт. вl]асмOзамiн tttlx
iHcTpyMeltT,iB на с,голику лiкаря з п.лож;rивiст,ю rпвилкоТ
змi}Iи llоjrt}}кеtjня tз tTptltlcci i]обOти бе::л участ,i
технiчногtl фахiвrrя

I-1аявнiс:гь

2 Iнетрумепти на ст(}лищу лiкаря:

2.1
Пустер вода / rrовiтря / сшрей з дiодrrшм
пiдевiчlъанЕям i шiдiгрiвом, зi шлашгом

ilаявнiс"гь

"r, Турбiниий шланг типу Midwect з шiдсвiчув*ннямr 2
IllT.

},Iаявнiсr,ь

)1
Скалер, lцо аI}тlокJlдвусться, з 3-ма насадкамиr 3-пrа
знitчrними l,iгicHi,lHи*rH cи;riKoHOB}lMIl pyKaBaMIt,
ключем i ш.шанr,ом, rц0 кsрусться } педалi.гliкаря

I-1аявнiс,гь

2"4
Елек,три чн лiй безrцiтковий MiKpoL{OTOp з дi одним
пi;lсвiчуванtлltм i mjtaнгoм. частота сlберr,ання Bi:: l00 до
40000 об, i хв., i]aгa не бiльше 80 г

}{аявнiсть

2.s

Кутовий нflItонечник з IrсреlIаточпим вiдношенням
I:l, без пiлсвi,rки, макс. кiлькiст,ь обертiв 40000
обlхво BrryTpirшHt'oю подачею охо.iIолжуючоТ води,
кнOпкOв}tм зaTltcкo*r бору ,rа зворотним клапаном,
Вiеп Аir або eKBiBa;reHт

I{аявнiсr ь

2.6

IIрямий накOнsчпfiк з псредпточним вiдношешrrям
1;1, з вкутрiшfliм пhводом охлодfr(уючоi води без
пiдсвiткио бсзпоеерсднiм приводOм, затиск0}! бору,
ЁовOрстЕим кiльцем, Bien Air або еквiвалент

наявлliс:гь

,, 1

Т,чрбiнний наконечник з частOтокl обертiв llo
Зl0 0{}0 об.lхв., фiксаlliсю за дOшомt}гою KHOrlKoвot,t}
зат,Itску,
ку lIькOвими ltiдши ll н иками, oilнoкa н ал ьпип{

рOзпи.]IIовачем, I}ien Air або eKBiBa;reHT

I{аявгtiс,гь

2,8
Лоток для iltcTpyrvreHTiB лiкаря з tпвидкоз'смним
магнiтним крiпленняrut

F{аявлIiеть

2"9
Блок асистента:з крiп;lенлtяь,r на гiдроблоцi з
можлtивiстю ]lовораry на 360 градусiв, регуJтювання:]а
висотOк) в бlць-якоп.ту по.шоrкеннi

Наявнiст,ь

2.10
Можлив i L.Tb Kpi гlлен ня на блоцi асистента iнструмен,гiв,
шI,г" }le менil]е J

J Irrсrрументи на блоцi асистента:

3.1
Швилкоз'смний ш-цанг шиJlососа з насfulкою. ш{сt

стери.ltiзуе,гься, з авIомвггичним вкл}с)({енням
FIаявнiстл,

t



[lIвидксlзtлiмлlий ш.ItацI, с;tиноtзi;lсмок"Iувача,] нас&цкою.
ll 1о стернiliзус],ься. з автомаlтичн им вкJ]к)ченням l]аяlвкiсr ь

J.J [Iy-c,r,ep Bti,lir / rloBiT,Jlll / сшреil зi rrlланr,ошr I Iаявiliс,гь

J,+
Мояtл иlзi с,rь регчjl ювання 1lo,Ty}KHocT,i вспtоктранн я fi а

аспipaltiiiHplx ш;tаriгiB наявнiсть

з"5

Корпус г,i,tроб"поtt}, :з iutloM iнiю l] i]opоi]]Kt}Bиlvt
епоI(,сиllним лакофарбо в lrм пOкри,гтям б iлоl,о кOл ьору]
стiйким д0 пOяви поjlряпиt{ i lзп.;,lиву 21езiн{liкуючих
засобiв

}lаявнiс,гь

3,6
]IIвидкоз'смна. поt}орOlttа на 1 10 гралусiв чаlша
гlл!g!tщIцщrц, 13 TepN,{ocKJIa. ш{о ёвто кт{lв}€,Iься

I:Iаявнiс,rь

al
_). I Сис,гема напOвtlеIIня L:кjlянки I-Iаявнiсть
з-8

_ фg ге*tа змиtsу п:rюваrьцицi I iаявлtiс,rь
з.9 Сис,r,сьта aBTolKtMtloT шOдЁtчi Boltи. вбудоваI]а в гiдроб"шок Ilаявнiсть

3,10
C]llcTeMa автомаrичшого fiромиваI{ня iHcrpyMettтiB,

зб1 _roBaHa в r i.,tpoб:rtlK
Ilаявнiс-iт,

3.1 l ýýдggФgД в t-i;tроблок сепараrOр c,l/xоI,o тиllу } [ая Bri icтr,

3.12
i] Iвидкоз'смлti :l' с;lнаtr}lя для пiлклкlченtiя водl,т та

;iqвiтрщцrя :зсlвнirtлliх irристроТt*
[{аявгtiстr,

4
Безтirrr,овий трьох tпарнiрни й LEL) свiтильник з
cel,lcopl1}lM i рyчним управлiтtням

Flаявiлiстt,

4.1 lДви,цкознiмн i ручкi.r свiтlrлыtика, ш{о автоlоr&}уються I-trаявгliс,гь
4,2 _Щ9цряа rcмпература, К, дliаtlа:зон lle l]yжLle 4000 _ 5000
4,з Я_*др_ggig: ь., *,tк, лi ап азtr}I не ву)кче в000 -- 50 000
4.4 Дiо:дне джерело clBiTla, tIiT., не &{eнltle 4
4.5 IIо"че освi"шlеЕня tlа вiдстапi 70 см. N{M не b{eнilte 220 х В5
4,6 *i]9хсим дrя poбoTtl .J кOм позt{т}:lи ми мат*рiiьtами FIаявнiс,гь
4.,| _iЭi:ttlцдцпл! рн оi l,е мператур}l " ljlT.. не мен I пе 1

_)

4.8
Автомати.lr,ле вiдклкlrленt{я свiти;iьt,tика при
пеlэемilценr"ri крiсл а в }lyjlboвe пOлOже i{ня

[,lая BHic:r,t,

4.9 Ав-гсrý{аl,lл.i}{ е вк.чк) t{eнr rя с в i,ги;ть t{ика пpJl lTepe м iщен Hi
крiслir в робоче пOJIоя(еFIIIя

I,Iаявнiсть

ГIрограмоваt,lа дротr]ва педаJIь 1тlравлiння з моrютивiстю
ytrptrBl l i пtt я шOлOжен}Ir{п,tи кlэ i ол а, i н струмелrтами,
с в i тl.tJ-tыlик(f ý{, з nd иl]0]и IUIIoBaIb t{ицi i на повненням
скляfiки

} [аявtliс,ть

5.1
/{ва режиму роботи шед;lпi управлiння в зале}кýостi Bi;r

уподобапь лiкаря : гOризонта-Ilьrrий ( B,lli во*вправсl) або
вертикiull,ни й (вгору- внr,lз)

i,lаявlriс,гь

5 ) Ру.шса дJIя зр}чного перемiщеIlf{я шсдаJIi лlогото i
зберiганнлt rra крiслi паtliслt,га

Наявнiстr,

JIiнiйна н;lпруi-а 22$ - 24{} в
50 / 60 Гlr

5,4 Вага _veraHoBK}I. не бi;tышс кг 150
6.1 С,ri:эецr, лiкаря, 1 шiт. l'{аявнiс,t,ь
6.2 С],тi;rець асис,гента, 1 шгг } lаявнiс"гь

6,з

С]т,i;rець ь,lобi"гtл,ttрtй:J 0r]Oрним кiльцем д-ltя лliг, tla

роjIиках, регуJIьований utl писtlтi ваяiелем. пр1.1

вiдitусканлтi якого сидil-лt-lя фiксуст,ься tз задаиOму
lttl,;loжleHHi.

J-laяBtticтb

6.4
Сиititлня i oirclptt спи}Iи м'якi, lrсrкриr:i
rшкiрозамiн}lик0]\.t }{аявшiст,ь

6.5 Cтi;lel{b :ri каря з вузькок) оnopolo с{lи}{и, llодOвже}JOr{J I"lаявнiс,т,ь

5



лlд {iлlвкOла))
(1.6 наваята}кенFIя I-1a 135 rcl,.

о./ Максима,льна вис0та 690 rлм
б.8 jl4i rii;ilmtbi{a ви сOта сидi ллня 500 пtпt

7,| acrripaтopa шри часткOвому BaKyyMi 5 KI-ta"
не MeflIIlc
IIoTyяcTlic"l"b

800 лl'хв.

7.2 мiнiмаrьни ri частковий не MeHlIJe 12 кГIА
7.з PiBellb riе бi:lьlltе 46
8.i T"lttl - безоливllиii J'aK
8,2 t{e ме}lшlе 280;l/хв Так
8.3 tte Metlltlo l l0 "rt

9()б см Так
8,4 не бiлыше 7З дБбез Так
8,5 tte меlrпrе 2xl 'Гак

9.1
llри:]начgltиii llля зN{ашtенt{я та очисткLI

часl,ил1 стOматоjIогlчних
rIри;lад,

FIаявнiеть

9.2
Чотири з' сдlнувап bHi муфт,и д,lтя гtiдклtо t{el{ ня

t{аявгtiст,ь

9.з
Роз' см jlJIя з м аш1уl}ання затискнOго мехалliзм у
накоtлечникiв FIаявнiс,гь

9,4 Мас"llопог;lина}Oча

9.5 Двi пiлставки.цля пiд'r.-днаtлня б;жончикiв зi спреr:м
та змаш{снпя }tаконечнl,tкiв [{аявt.liс,гь

9,6
11еремикач заlтускуlзупинкрI llроцесу
trчисткиlзмацення I-1аявttiсть

t).,7 перемикача для вибору ;liнiй техлliчного
FIaK{)1,1ýqlIиKit

Чотири
I Iаявнiсть

9"8 I,Iаявнiст,ь 2-х l{aKolte.{IlHKlB }{аяlзнiсть
9.9 Рех<им }lакOнеаIника наявltiсть

9.10 Реiким HaКo}{etIfl}lKa I Iаявнiсть

q,l l

lндикатслр, lцо сгiовirltаЁ про закiнчелttlя
обс"lIу говування (очиtltеглня/змащуваlлня)
наконечникiв

}{аявrIiст,ь

9,12
Iнлика,гор, шlо cttoBitliac прсl закitl.tення сIIрею в

l{аявнiсть

9,13 Максиr,лальний ,тиск I{a вхOдl в 0 7 МIIа
\),14 l'иск lltlBi, дjlя 0.З Мла - lVllla
9,]5 пOt}l 60-100 л/хв
9. lб Наявнiс,rь

9.17
Масти.по 7]ля ндконý.tlликiв ]\4AINT LUBRIFI,LJID, 5
банок I{аявнiст,ь

9.1 8 Мастило /JJIя накOьtе,lникiв MA1NT SPRAYNBT" 5
банrrк

наявлliсть

кВт



С mо-u amo;t ttliчt l tt 
"у 

с пtlrtllrB li{l l tllr".

]ф
ГIарал,lетри та комilлектуючi стоматологiчЕоi

уотаýовки
Idаявнiстr, та

з}iаt{ен}Iя t-tapaM е,грiв
Фу*l Ktliorl а"чыli ви ýto l,и ;{о Kpic,it а гlацiл,*rта

1"t
Б;lсl K,ll i ка ря. I]Ji tL] BaJl b}l [,i tlя, с вir,и:"l ьн и к MaKrгb бут,и
ltавiсttими на tcpic,li та рухатися ра,]оtt.{ з крiс.ло;rt

}{аятlгtiстл,

l] Живлення - вiд Mepexci змiнного cl]pyмy
22а-24ов
50i60 Г'ц

l ._] fulаксима;lьна спо}кивана пOтухtнiсть. не бiльшс 260 YА
l.+ комплект цiльнrлт обшrивки Iiаявнiсть
1.5 Вага крiсла лаltiсll"tта, не бiлыtrе 105 кг

|.7 Максиьца,,tы{е Haвat{Ttl}lieн }{я tta кр ic:ro, не MeHlIte 235 кг

1"tt
Ро:здiльгtе регул}овання висоти силitлttя i шоrюження
спи}{кl.t

Iiаявнiсr,ь

|.9
АвтOм а,г и.lне }l aulaштy BaIr н я шо tIaT KоI](")T rlоза цiТ
крiслit для посадки пацiсн,га

}]аявгtiс,гь

1 .l0 Moxc;lrr Bi ý,гь у i Tp:rB"rtiH лtя Kpi слое,{ з м rэдуля лi каря I-{аявнiсть
1.1I l_|iапазоп руху riillгOлiвпика, F{e tr{elttпe 150 ir,rM

1.12
N4ехаrлiзм гliдго.:iiвника з }iер}кавiючсlТ сталi :з

кульовим шrарнiром. п{о забсзпечус свободу pyxiB 1,

Bcix плоtциttах
F{аявгтiсr,ь

1 .1з Кут rtахи;-lу tliдlt-олiв}iика в оби;1вi стOрOни, не h,fенIле 25 l,pa;ryciB
1.14 Ki;tbKicT,r, ]{i1,ItIиKiB безпеки Kpic;la. не }1енше 2

1.15
Фуttlсui я aвтоý{a r}l чrt ого б;ttlкуt}а}{ }{я pyxi в с илi tтня т,а

t]пинки rлри :lустрiчi з гtерешlкодOк}
I 1аяltзt,t iсть

1.17
Автtlмати.tне вillкллочеItня pyKiB крiсла шри
tl к:l ючен rri i н стру мен,гу 1]а JlоIIомсrt,ою пела:ri

уtrравлirtня

1-{аявнiсть

i .1ft Лiвиir нерухомиti пilt;tокi,гнрt к наявrliсть

1.19
Можливiсть дооенащенFlя IIравим вiдкидним
пiдлокiтником

}{аявтriсть

1.20 Mirl iпл a-ll ы{ а вис(),1,а с 1.1;1i лr.ня. lte б iльшrс 390 мм
1 .21 Максимальна вt{со,lа сиJ{iI{Flr{, не \,IеFIIпе 8] 0 мпr

1.22 i{yT нахи.;ry сIIиi]ки, 1-1e l,{e}ltшe 85о
! 11
-t.j_) PiBettb iIIyMy гtри pclбo,Ti. не бi:rьrпе 50 дБ
2.| I-:[иiкlt я l tOдача i HcTpyMcHT,i в Наявнigт,ь

2.2
7-Mtt сегментниli rциr}ровий дисrulсй fiа cTojl[rкy
лiкаря

1,Iаявпiст:ь

2.2
JiclToK iз Hep;KaBiKl.toT ст,а-цi. розмiром }je Me}{IlIe

140х26t] fuIM l_UIя столика лiкаря
[-Iаяrзнiсr,ь

2.з
Кiлькiсть Mict{b лля iHcTpyMer{TaJibHиx моду,:riв на
блоцi ;littаря, не MeHI]Ie

5

2.4 (_],гомаго_lltlгi.,irrлtt1 п i стол ет всlда-шовi-гlrя-сtl рей t Iаявнiсr,ь

2.5
Турбirrrrиt-i 4-х Kall itлыl l,t й пriеBMtl вихiд cT,aIIдitр,г},

Midrvest з гtiдовi,rкtlю, з си.lriконORим llljlallгOM [,Iаявнiсr t,



F{аявнiсть

Електричллий безrцiтковlлй MiKptlMoTtlp з вбудсltлаtлим

УФ сиltiм свiтло;:liсtдом" iз внутрitшллiъ,t пiдвеjlенням
охолt]дiкенЕя }ia н&кO}tеч}{ик та частотокr обсртiв вiдt

1 000 40 000 об./хв. момеF{т З,5 Нсм

2.6

IJаявнiст,ь

Ку,rовий накOнечник з передатOчним
lэiJtllorrreHlrяM l: l, без ltiдсвiтки, макс. кiлькiсr,ь
обер,r,iв .10 000 об/хв, BнyTpirпHboto подачеr0

охOjIодiкук)чоТ води, кнOrIковим затиск(}м бор.ч r,a

зBOpoтIlHilt к"'lапанOlи, Riеп Аir або еквiвалент

z,1

}]аявнiсть2.8

[Iрямий накOнеtlник :, Itср€;lrlточним
BiдrrclrrreнHя*r l:l., з BlryT,piшrпiM пijlволом
0хjlOдж},lо,лOi вtlдлl без lliilcBi"rKи, безllосереднiм
tlpllBoilo}r, за,t,искOм бору, ноl}оро,гним кi.itьцем,
Bien Air або еквiвалент

Ilаявнiсr,ь2,q

Турбiннпй нако$ечшик л час"l,отою обер,гiв до
310 t}00 tlб./хв., фiксашiсю за допомOгою
KH{lпKoB{rI,o зfl"I,пску, '

I(y*jIl,KOBиMи шiдшrипнlлкаý{}l, одноканальним
Bien Air або еквiвалент

}lаявлtiсть2.1i) на naHeлi

I lаявн iсT "ь]\,{ ожл pt в icTb tt аJIашJту ванiiя Ki л т,,кост i R0:1и JUlя

0хO.Jiоlчiкеii}ля
2" 11

FlаяrзнiстьHaRlc}{ot,()at_t.l

Наявнiст,r,Стацiонарший блок IIJlюt}ilJibHиtli зi з'смrtок>
чаIlIек), шiо

}{аявнiсть
Сист,ема aBTottoMEoT подачi чист:оТ води на
i н c,l-pyil{elrT,и, ем н lCTb рOзтаLп 0lзаI] а все реilи н 1

Bcl
аa

i{аявtлiс:,гьз.4 }Ia OJlоцt асист,е}{та

1-1аявнiстьАвтOма,глt.lttе с:rи нов i /toмi } Kтyвal{a при Bi,illN{aн}{1 з
з.5

наявнiсть
Свiтильник LTa liil{тографiчному гl:l9,1i, tцо забезпечуе
tзiльttе перемiulення у Bcix нашряN{ках- вiдсут:нiст,ь

з'
4,1

Llаявнiýr,ь
С' вi,гильi; ик, Illo вигI pOMl FI K)t] I,oM оге r{Ile

фi: l ьтрtlвапи м терм i,lltи]\{ та улl,трафir;;IетоI] и м
бi"rtе слзiт,;til :з

}Iаявнiсть4.2
Cи;tiKtltioBi насадки ручOк сt*i,гильника. illt]} легко
знlмаIOтьgя та

8 000 - 20 000

fl cKpaBi cтb свiтл овt,lго 11 0току. rцtr регу ,постьсядa
*-L

4 500-5 500 к4,3
70х1 80 мм4,4 gе Mel{ujeсвlт-цоt}оi

0"7 b,r

4.5
0птимаrьrrе свiтлове зобраiкення rra

меl{ше

Bi/]cTыri. rte

лa+.J Наявнiсr,ь захиснOго c KjIa

}-Iаявнiсr,ь4.4
Трыlхгlсlзи цi ii ни li перемикаt{ для уII равJIl н ня

свlт,иjlьником

I,{аявнiстьItношки вмикання гtолirчi води i гlовiтря на вltбраний
5.1

Dозпилк)l}ачем,

,гl]има[Iri

ejleМeHl,aMи спектруý{у

(;rюкс)

I{аявнiс,rь

itlcT:t,lyMeH,г



5,з f_[жоliстиtс для керyваЕнrI рухами крiсла наявrriст,ь

< .,t
Фунrсцiя rIродувки iнструмен,гу ttiс,itя закiнчення
роLlслти з iHcTpyMeHr:oM

I{аявгtiстr,

5.5
Кпошка вмикання/вимик&н}ля опрею, реверсу
MiKpoMoTopy

LIаявнiсr,ь

5,6
Itнопка tIpoгpд\{yl]trtrtlrr Kpicila гtatiic,ltT,a,гa
IIр иведеt1 ня Kpic;la в гIсl чат!(о ве rIOложен}tя

Ilаяrннiс,l,ь

Фун кцiона"пь пi вимt}ги дtl аспiра,гOра вакууеt}lог0 :

t].1
гIоqrжнiсть аспiратора uри частковому BakyyMi 5

кПq не м9нше
[l00 :t/xB

8.2 М i нiмал ыtий .tастков t l ii в;rкузlм acrri paтopa, не п.lен tлс l2 KI1A
{t.з }}lBeHb tjlyмy при poбoтi. не бi.;lьLt_гs 46 дБ.

/

Голова KoMiciT:t вIl}шаrlе{lшя rlо,греб в

кашir,ан мсди.tноТ с:rужби

cтo]}taT,o"цOr,i.rHoT пo;liK"ltiltiKи

I}iк,rор I]OI{OM.APE НКО


