КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його
очікуваної вартості по закупівлі: «Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів
(Oxygen) за кодом СРV за ДК021:2015:24110000-8 промислові гази»
Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від
16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013
№ 631 і від 11.10.2016 №710.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-16-001568-a
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО
НЕОБХІДНІ
ТЕХНІЧНІ,
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ЯКІСНІ

ТА

КІЛЬКІСНІ

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним
умовам і стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання
предмету закупівлі.
№
з/п

Найменування товару (або еквівалент)

Одиниця
виміру

Кількість

1

Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів
(Oxygen)

кг

60 000

Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів за якісними показниками повинен
відповідати вимогам ГОСТ 6331-78.
Фізико-хімічні показники кисню медичного рідкого:
1. Об’ємна частка кисню, не менше -99,5%;
2. Вміст ацетилену – відсутність;
3. Об’єм двоокису вуглецю в 1 м3, см3 менше – 2,0;
4. Вміст масла – відсутність;
5. Вміст окису вуглецю – менше 0,0003%;
6. Об’єм газоподібних кислот і підстав – до 0,001 г/моль;
7. Вміст озону і інших газів – окислювачів – відсутність;
8. Вміст вологи і механічних домішок – відсутність;
9. Запах – відсутність.
Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів заправляється в газифікатор (посудину
стаціонарну для кріогенних газів) на умовах безоплатного користування, що має бути
поставлено протягом одного робочого дня з моменту підписання договору про закупівлю
(надати гарантійний лист).
Дане обладнання повинно бути типом CDL-2/1,6 об’ємом 2,11 м3, з максимальним
робочим тиском 16 бар, обладнане атмосферним випарником з максимальною
продуктивністю 45 Nм3/год, змонтоване згідно з існуючою проектною документацією, на
яку видано Висновок експертизи щодо відповідності проектної документації нормативноправовим та нормативним актам з охорони праці та промислової безпеки.
Просимо надати у складі тендерної пропозиції:
- ліцензію на виробництво кисню медичного рідкого;
- ліцензію на оптову торгівлю із зазначенням місця провадження діяльності (адреси
аптечних складів), якщо дану ліцензію передбачено чинним законодавством;
- копію документа про державну реєстрацію товару (копія реєстраційного
посвідчення, свідоцтва про державну реєстрацію тощо);

-

копію санітарно-епідеміологічного висновку на кисень медичний рідкий та
газоподібний;
копії сертифікатів відповідності, якості, передбачені чинним законодавством України;
копію сертифікату ІSSO 9001:2015 «Системи управляння якістю. Вимоги» у сфері
сертифікації: виробництво і реалізація основних фармацевтичних продуктів (кисень
медичний рідкий і газоподібний), оптова торгівля фармацевтичними товарами.

Обладнання, з використанням якого буде здійснюватися постачання кисню медичного
рідкого, повинно мати такі дозвільні документи:
- копію дозволу на експлуатацію газифікатору, що буде заправлятися киснем рідким
для кисневої підтримки пацієнтів
- копію висновку експертизи щодо відповідності обладнання, вимогам нормативноправових актів з охорони праці та промислової безпеки;
- копію технічного паспорту на газифікатор, що буде заправлятися;
- копія наказу про призначення відповідальної особи за справний стан та експлуатацію
обладнання, про яку зроблено запис в паспорті на кріоциліндр, відповідно до Правил
безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
- копію сертифікату перевірки типу посудини стаціонарної для кріогенних газів
(газифікатору);
- копію декларації відповідності посудини стаціонарної для кріогенних газів
(газифікатору);
- санітарно-епідеміологічний висновок на газифікатор:
- копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий Уповноваженим
органом;
- дозвіл та/або декларацію на випробування посудин, що працюють під тиском, виданий
Держпрацею України на ім’я Учасника;
- копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам з питань охорони
праці, а саме: зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із
стисненим та інертним газом, виданий Держпрацею України на ім’я Учасника;
- копію Ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України (наявність у
переліку видів робіт на Провадження Господарської діяльності з будівництва об’єктів
IV і V категорії складності: Будівельні та монтажні роботи, Виконання
пусконалагоджувальних робіт Посудин, що працюють під тиском, ємності; Монтаж
інженерних мереж), видану на ім’я Учасника.
5. Умови поставки:
Постачання товару повинно здійснюватись впродовж 24 годин з моменту отримання
замовником заявки, термінове постачання здійснюється цілодобово впродовж 3 годин з
моменту отримання замовником заявки на умовах СРТ, згідно правил Інкотермс – 2010. В
екстрених ситуаціях, які можуть виникнути у замовника, Учасник зобов’язується
забезпечити безперебійну поставку кисню протягом 2-х годин з моменту заявки на умовах
СРТ, згідно правил Інкотермс-2010.
Ціна, запропонована Учасником, повинна включати в себе всі витрати на монтажні та
налагоджувальні роботи газифікатора, трубопроводів киснево-розподільчої станції лікарні,
підключення, обслуговування мереж, доставку, сплату податків та зборів та усіх інших
витрат.
У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи
фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».
Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований
з урахуванням обсягів наявної потреби товару на 2022 рік.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 080 000,00 грн.
(один мільйон вісімдесят тисяч грн.., 00 копійок) без ПДВ. При визначенні очікуваної вартості
керувались інформацією про діючі ціни, що розміщена на офіційних інтернет ресурсах
потенційних постачальників.

