Інформація для публікації на вебсайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів
відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання коштів»
Найменування розпорядника коштів Комунальне некомерційне підприємство «Херсонський міський перинатальний
центр ІІ рівня ім. З.С. Клименко» Херсонської міської ради
1.
Замовник:
Назва замовника
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв’язок з учасниками [прізвище, ім’я, по батькові, посада
та адреса, номер телефону та телефаксу (із зазначенням
коду міжміського телефонного зв’язку), електронна
адреса]
2.
Номер закупівлі в електронній системі закупівель
Prozorro
3.
Предмет закупівлі:
Вид предмета закупівлі
Конкретна назва предмета закупівлі
Коди та назви
відповідних класифікаторів предмета
закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
4.
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або
очікувана вартість предмета закупівлі (грн)
5.
Кількість

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонський міський
перинатальний центр ІІ рівня ім. З.С. Клименко» Херсонської міської ради
01983772
73000 Херсонська область м. Херсон вул. Гоголя, буд. 1
Корольова Ангеліна Олександрівна – фахівець з публічних закупівель,
уповноважена особа, телефон (0552)226477, е-mail – bux1roddoma@ukr.net,
bux1roddoma2@ukr.net
ID: UA-2021-09-20-002885-b, Відкриті торги (повторно)

Товари
Рукавички медичні
ДК 021:2015:33140000-3 – Медичні матеріали
Очікувана вартість 750301,00 грн з ПДВ
4 найменування (138 100 одиниць)
№
Назва номенклатурної позиції
з/п
предмета закупівлі
1 Рукавички оглядові латексні
стерильні р. S, М, L (НК 024:2019:
59096 - Рукавички оглядові /
процедурні з латексу гевеї,
непудровані, стерильні)
2 Рукавички оглядові латексні
нестерильні р. М (НК 024:2019:
47172 – Непудровані

Одиниця виміру
пара

Кількість
одиниць
19 700

пара

115 100

6.

Ціна за одиницю

оглядові/процедурні рукавички з
латексу гевеї, нестерильні)
3 Рукавички хірургічні латексні
стерильні р.8, 8,5 (НК 024:2019:
40548 - Хірургічна рукавичка,
латексна)
4 Рукавички хірургічні латексні
стерильні, р. 7,5 (НК 024:2019: 40548
- Хірургічна рукавичка, латексна)
№
Назва номенклатурної позиції
з/п
предмета закупівлі
1

2

3

3

Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі

7.

пара

2 700

пара

600

Одиниця виміру
пара

Ціна за
одиницю з
ПДВ
6,19

пара

5,26

пара

7,10

пара

6,27

Рукавички оглядові латексні
стерильні р. S, М, L (НК 024:2019:
59096 - Рукавички оглядові /
процедурні з латексу гевеї,
непудровані, стерильні)
Рукавички оглядові латексні
нестерильні р. М (НК 024:2019:
47172 – Непудровані
оглядові/процедурні рукавички з
латексу гевеї, нестерильні)
Рукавички хірургічні латексні
стерильні р.8, 8,5 (НК 024:2019:
40548 - Хірургічна рукавичка,
латексна)
Рукавички хірургічні латексні
стерильні, р. 7,5 (НК 024:2019: 40548
- Хірургічна рукавичка, латексна)

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до
потреб замовника (для належного забезпечення у медичних рукавичках), з
урахуванням вимог чинного законодавства та зазначені у тендерній
документації. Згідно додатку 3 до тендерної документації
№
з/п

1

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі
Рукавички оглядові
латексні стерильні
р. S, М, L (НК

Характеристика

Виріб: латексні оглядові
рукавички, без пудри
Матеріал: натуральний латекс

ДК 021:2015 (Єдиний
закупівельний
словник )
33140000-3 Медичні
матеріали

(каучук)
Тип: стерильні
Дизайн і особливості
рукавичок: прямі пальці, на
обидві руки, текстуровані
Манжета: з валиком
Використання: для
одноразового використання
Розмір : S, M, L
Довжина рукавичок, не
менше 24 см
Рукавички оглядові Виріб: латексні оглядові
латексні
рукавички, без пудри
нестерильні р. М
Матеріал: натуральний латекс
(НК 024:2019:
(каучук)
47172 –
Тип: нестерильні
Непудровані
Дизайн і особливості
оглядові/процедурні рукавичок: прямі пальці, на
рукавички з латексу обидві руки, текстуровані
гевеї, нестерильні)
Манжета: з валиком
Використання: для
одноразового використання
Розмір : M
Довжина рукавичок, не
менше 24 см
Рукавички
Виріб: латексні хірургічні
хірургічні латексні
рукавички, без пудри
стерильні р.8, 8,5
Матеріал: натуральний латекс
(НК 024:2019:
(каучук)
40548 - Хірургічна
Тип: стерильні
рукавичка,
Дизайн і особливості
латексна)
рукавичок: прямі пальці, на
обидві руки, текстуровані
Манжета: з валиком
Використання: для
одноразового використання
Розмір : 8, 8,5
Довжина рукавичок, не
менше 26,5 см
Рукавички
Виріб: латексні хірургічні
хірургічні латексні
рукавички, з пудрою
024:2019: 59096 Рукавички оглядові
/ процедурні з
латексу гевеї,
непудровані,
стерильні)

2

3

4

33140000-3 Медичні
матеріали

33140000-3 Медичні
матеріали

33140000-3 Медичні
матеріали

стерильні, р. 7,5
(НК 024:2019:
40548 - Хірургічна
рукавичка,
латексна)

Матеріал: натуральний латекс
(каучук)
Тип: стерильні
Дизайн і особливості
рукавичок: прямі пальці, на
обидві руки, текстуровані
Манжета: з валиком
Використання: для
одноразового використання
Розмір : 7,5
Довжина рукавичок, не
менше 26,5 см

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
1. Товар, що пропонується повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для
підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для
введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства,
сертифікованим для використання у медичних закладах.
3. Строк (термін) придатності товару, запропонованого учасником, на момент поставки
повинен становити не менше ніж 75 % від строку (терміну) придатності встановленого
виробником. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
4. Первинна упаковка має зберігати якість, безпечність предмета закупівлі, який вона
вміщує. Вся упаковка має бути належним чином запечатана та захищена від псування. Всі
компоненти упаковки мають відповідати вимогам та стандартам, чинним на території України.

