Додаток №1
до Оголошення
на
проведеннязакупівлі
через
систему
електронних
закупівель

Технічні вимоги до предмету закупівлі
Товари, що постачаються повинні бути зареєстровані на території України,
мати сертифікатвідповідністі.
Залишковий термін придатності на момент постачання повинен складати не
менше ніж 80% від загального терміну їх зберігання, визначеного виробником
даного товару.
При поставці повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з
необхідними реквізитами виробника.
При поставці товару повинен надаватись Сертифікат якості.
Всі витрати по транспортуванню, завантаженню та розвантаженню товару несе
Учасник.
Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом
листів авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території
України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні,
(інформація щодо представництва документально підтверджується у складі
тендерної пропозиції офіційним документом від товаровиробника) про передачу
повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості,
якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та
номером закупівлі, що опубліковане в Prozorro.
В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку
чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його
походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності
вираз «або еквівалент». В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований
Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну
характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з
відомостями щодо відповідності вимогам Замовника. Еквівалентом (аналогом)
медичного виробу, в розумінні даної тендерної документації, є виріб медичного
призначення стандартні характеристики якого абсолютно співпадають з
характеристиками виробу, що є предметом закупівлі. Стандартні
характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні
відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований
препарат повинен відповідати всім нижче наведеним вимогам.
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Силіконова ларингеальна маска, багаторазова
“MEDICARE” №3
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Силіконова ларингеальна маска, багаторазова
“MEDICARE” №4

Силіконова ларингеальна маска, багаторазова
“MEDICARE” №5
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Технічні вимоги

Виготовлена з
медичного силікону,
прозора трубка та
м’яка силіконова
манжета,
анатомічної форми
для легкого, плавного
введення та
оптимального
розміщення,
розмір, вага та об’єм
манжети зазначається
на контрольному
балоні,кольорові
позначки, роз’єм 15
мм, без латексу, без
фталагатів для
повторного
використання до 40
разів, стерильна
Виготовлена з
медичного силікону,
прозора трубка та
м’яка силіконова
манжета,
анатомічної форми
,
для легкого, плавного
введення та
оптимального
розміщення,
розмір, вага та об’єм
манжети зазначається
на контрольному
балоні,кольорові
позначки, роз’єм 15
мм, без латексу, без
фталататів для
повторного
використання до 40
разів, стерильна
Виготовлена з
медичного силікону,
прозора трубка та
м’яка силіконова
манжета,
анатомічної форми
для легкого, плавного
введення та
оптимального
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Фільтр вірусо-бактеріальний одноразового використання,
стерильний “MEDICARE” (електростатичний з портом,
для дорослих)
10
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розміщення,
розмір, вага та об’єм
манжети зазначається
на контрольному
балоні,кольорові
позначки, роз’єм 15
мм, без латексу, без
фталататів для
повторного
використання до 40
разів, стерильна
Механізм фільтрації,
електростатичного
типу; Ефективність
фільтрації бактерій:
99,99% (для частинок
>0,3 цм); Опір потоку
ЮОПа при ЗОл/хв;
Круглої форми корпус
фільтру з прозорого
полімерного матеріалу,
з СО портом з
роз'ємом ЬиегЬоск з
закритою кришечкою;
Герметичність:
герметичність < 0,01
при внутрішньому
тиску 0,21 кг/см2.
Гідрофобна мембрана
фільтра; Дихальний
об’єм 90-1500 мл;
Мертвий простір 30
мл; Вага 23 г;
Фільтраційний
матеріал: водо
відштовхуючий
фільтраційний
матеріал; Термін
придатності 5 років від
дати виготовлення, що
зазначено на упаковці;
Стерильний,
апірогенний,
нетоксичний;
Тривалість
використання - 24 год;
Індивідуальне
пакування.

