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Усім потенційним учасникам торгів ІСВ № 8.2.1.2

Роз'яснення до тендерної документації ІСВ № 8.2.1.2 ” Медичне обладнання для
вторинного рівня”

Пані та панове!
Дякуємо за Ваше зацікавлення даною закупівлею. У відповідь на запитання, подані
потенційними учасниками торгів, ми надаємо таке роз'яснення у вигляді запитань і відповідей.

Запитання та відповіді №1
ЗАПИТАННЯ (пропозиція) №1
Потенційний учасник зауважує, що : “із 01.07.2017 року повністю набула чинність
Постанова КМУ №753 «Про затвердження технічного регламенту щодо медичних виробів»
(надалі - технічний регламент), тобто з 01 липня 2017 року закінчився перехідний період та
згідно вимогам Технічного регламенту уповноважена особа, яка вводить в обіг медичні
вироби повинна провести оцінку відповідності та надати Покупцю декларацію про
відповідність
технічним регламентам. Тобто обов’язковість надання свідоцтва про
державну реєстрацію медичного виробу на даний час непередбачено законодавством.
Постанова КМУ №1497 від 09 листопада 2004 року, яка визначала порядок отримання
свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу з моменту вступу в дію Технічного
регламенту втратила чинність”.
Потенційний учасник просить внести зміни до відповідних пунктів тендерної документації
шляхом їх викладення наступного змісту:

/правління Gv;,;:onirT здсроз'^

№ вих-480/С1 -І 3.48 в ід 12.02.201 ІЗ

Пункт тендерної
документації/сторінка

С. Підготовка
тендерних пропозицій
П. пп. 11.1 (і) ІУТ
Сторінка 33-34 ТД.

Зміст відповідного
пункту тендерної
документації
Замовника торгів
Учасники
торгів
мають
подавати
разом
зі
своєю
тендерною
пропозицією
такі
додаткові документи:

Зміст відповідного пункту тендерної
документації,
запропонований
потенційним учасником

Учасники торгів мають подавати разом зі
своєю тендерною пропозицією такі
додаткові документи:

Поточні сертифікати / дозволи на
використання товарів в межах території
України
відповідно
до
чинного
Поточні сертифікати / законодавства України, включаючи
дозволи
на свідоцтво про державну реєстрацію або
використання товарів
деклапацію ппо відповідність.
в межах території
України відповідно У разі відсутності сертифікатів на момент
торгів,
всі
необхідні
до
чинного проведення
сертифікати повинні бути представлені
законодавства
разом
із запитом на авансовий платіж
України, включаючи
(опис
процедур
отримання
свідоцтво
про
сертифікатів/дозволів наведено у Додатку
державну
А
“Реєстрація
виробів
медичного
реєстрацію.
призначення” у Розділі IX. “Спеціальні
У разі відсутності
умови договору”.
сертифікатів
на
момент проведення
торгів, всі необхідні
сертифікати повинні
бути
представлені
разом із запитом на
авансовий
платіж
(опис
процедур
отримання
сертифікатів/дозволів
наведено у Додатку А
“Реєстрація виробів
медичного
призначення”
у
Розділі
IX.
“Спеціальні
умови
договору”.

ВІДПОВІДЬ. Враховуючи зауваження, внесено часткові зміни до тендерної
документації які викладені в документі “ЗМІНИ 3”.
Розділ VII Перелік
вимог
4. Технічні
специфікації
Лоті Ультразвуковий
сканер-19 шт.

1.6.
Перед
авансовим платежем
Переможець з яким
укладено
контракт
має
надати
всі
необхідні документи
(сертифікати
/

1.6. Перед
авансовим
платежем
Переможець з яким укладено контракт
має надати всі необхідні документи
(сертифікати / дозволи) на використання
товарів в межах території України
відповідно до чинного законодавства
України в тому числі Свідоцтво про
державну реєстрацію або декларацію

П.1.6.

дозволи)
на
використання товарів
в межах території
України відповідно
до
чинного
законодавства
України в тому числі
Свідоцтво
про
державну
реєстрацію
випущеного
Органом з оцінки
відповідності,
уповноваженим
Міністерством
економічного
розвитку і торгівлі
України, відповідно
до
процедури,
описаної в Додатку А
розділу
IX
спеціальних
умов
Договору.
Неспроможність
Учасника/
Підрядника
надати
необхідні
сертифікати / дозволи
протягом
90
календарних днів з
дня
підписання
контракту призведе
до
розірвання
контракту
і
позбавлення гарантії
на
виконання
контракту.
Для
отримання
додаткової
інформації
про
процедуру реєстрації
медичного
обладнання,
зверніться
до
Додатку А Розділ IX
(Спеціальні
умови
контракту).
Також
постачальник
має

про відповідність
та Сертифікат
відповідності, виданий Органом з
оцінки відповідності, уповноваженим
Міністерством економічного розвитку і
торгівлі
України,
відповідно
до
процедури, описаної в Додатку А розділу
IX
спеціальних
умов
Договору.
Неспроможність Учасника/ Підрядника
надати необхідні сертифікати / дозволи
протягом 90 календарних днів з дня
підписання контракту призведе до
розірвання контракту і позбавлення
гарантії на виконання контракту. Для
отримання додаткової інформації про
процедуру
реєстрації
медичного
обладнання, зверніться до Додатку А
Розділ IX (Спеціальні умови контракту).
Виключити:
^ЦГакож---- постачальній---- має---- надати
відомості про декларування ціп па товари,
що мають бути-внесені у відповідності до
постанови Кабінету Міністрів Уїсраїпи-від
22 липня 2014-за № 240 ( з внесеними
змінами— від—23—квітня—2015)— «Нро
деклару-ваипя цін па ліки та медичні
вироби »-до реестру оптово роздрібпих-ціц
на медичні товари.

надати відомості про
декларування цін на
товари, що мають
бути
внесені
у
відповідності
до
постанови Кабінету
Міністрів України від
22 липня 2014 за №
240 ( з внесеними
змінами від 22 квітня
2015)
«Про
декларування цін на
ліки
та
медичні
вироби» до реєстру
оптово-роздрібних
цін
на
медичні
товари.

ВІДПОВІДЬ. Враховуючи зауваження, внесено часткові зміни до тендерної
документації які викладено в документі “ЗМІНИ 3”.
Розділ VII Перелік
вимог
4. Технічні
специфікації
Лот 2 Дефібрилятормонітор -19 шт.

П.1.6.

1.б.Перед авансовим
платежем
Переможець з яким
укладено
контракт
має
надати
всі
необхідні документи
(сертифікати
/
дозволи)
на
використання товарів
в межах території
України відповідно
до
чинного
законодавства
України в тому числі
Свідоцтво
про
державну
реєстрацію
випущеного
Органом з оцінки
відповідності,
уповноваженим
Міністерством
економічного
розвитку і торгівлі
України, відповідно
до
процедури,
описаної в Додатку А
розділу
IX
спеціальних
умов

1.б.Перед
авансовим
платежем
Переможець з яким укладено контракт
має надати всі необхідні документи
(сертифікати / дозволи) на використання
товарів в межах території України
відповідно до чинного законодавства
України в тому числі Свідоцтво про
державну реєстрацію або декларацію
про відповідність
та Сертифікат
відповідності, виданий Органом з
оцінки відповідності, уповноваженим
Міністерством економічного розвитку і
торгівлі
України,
відповідно
до
процедури, описаної в Додатку А розділу
IX
спеціальних
умов
Договору.
Неспроможність Учасника/ Підрядника
надати необхідні сертифікати / дозволи
протягом 90 календарних днів з дня
підписання контракту призведе до
розірвання контракту і позбавлення
гарантії на виконання контракту. Для
отримання додаткової інформації про
процедуру
реєстрації
медичного
обладнання, зверніться до Додатку А
Розділ IX (Спеціальні умови контракту).
Виключити:

Договору.
Неспроможність
Учасника/
Підрядника надати
необхідні
сертифікати / дозволи
протягом
90
календарних днів з
дня
підписання
контракту призведе
до
розірвання
контракту
і
позбавлення гарантії
на
виконання
контракту.
Для
отримання
додаткової
інформації
про
процедуру реєстрації
медичного
обладнання,
зверніться
до
Додатку А Розділ IX
(Спеціальні
умови
контракту).
Т акож
постачальник
має
надати відомості про
декларування цін на
товари, що мають
бути
внесені
у
відповідності
до
постанови Кабінету
Міністрів України від
22 липня 2014 за №
240 ( з внесеними
змінами від 22 квітня
2015)
«Про
декларування цін на
ліки
та
медичні
вироби» до реєстру
оптово-роздрібних
цін
на
медичні
товари.

що мають бути внесені у -відповідності до
постанови Кабінету-Мініс-трів України від
22 липня 2014 за № 240 --( з внесеними
змінами—від—22— квітня—2015)— «Про
декларування ціп на ліки та—медичні
вироби» до реестру оптово-роздрібних ціп
на медичні товари.

*Примітка:
Постанова КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 часткова втратила чинність та з 25 січня 2017
року відноситься тільки до лікарських засобів (Постанова КМУ від 02 липня 2014 року
№240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби)

ВІДПОВІДЬ. Враховуючи зауваження, внесено часткові зміни до тендерної
документації які викладено в документі “ЗМІНИ 3”.
Розділ VII Перелік
вимог
8.Детальні вимоги та
супутні послуги
П.1.2.

Свідоцтво про реєстрацію виробу
медичного призначення або
Сертифікат відповідності технічним
регламентам на момент поставки
(див. додаток А розділу IX
спеціальних умов Договору)

Свідоцтво про
реєстрацію медичного
виробу або Декларацію
про відповідність та
Сертифікат
відповідності
технічним регламентам
на момент поставки
(див. додаток А розділу
IX спеціальних умов
Договору)

ВІДПОВІДЬ. Враховуючи зауваження, внесено часткові зміни до тендерної
документації які викладено в документі “ЗМІНИ 3”.

ЗАПИТАННЯ №2
Потенційним учасником надано наступний запит щодо надання роз’яснення:
"Згідно умов тендерної документації, а саме:
(Сторінка 43 ТД) 3.Кваліфікація (п.Зб.ГУТ) п.3.1. Вимоги щодо кваліфікації
переможця торгів (її) досвід роботи та технічні спроможності) за Лотом 1 вимагається:
- не менше два (2) договори на с ум у не менше ніж 1 200 000.00 (один мільйон двісті
тисяч доларів США) кожний.
За Лотом 2 вимагається:
- не менше два (2) договори на суму не менше ніж 300 000,00 (триста тисяч доларів
США) кожний;
Просимо надати наступні роз ’яснення:
У разі наявності у ТОВ “КОМПАНІЯ N ” виконання аналогічних договорів та
наявності відгуків від Покупців з меншою вартістю закупівлі - тобто по Лоту 1 менше ніж
1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч доларів США) кожний, потенційний учасник зможе
бути визнаним переможцем у разі запропонованої найменшої ціни пропозиції або ні? Тобто
ці вимоги обов ’я зкові чи ні? “

ВІДПОВІДЬ №2
Будь ласка, зверніть увагу на те, що лист потенційного учасника (щодо кваліфікації переможця
торгів) не є запитом на роз’яснення тендерної документації відповідно до ст.7 ІУТ, а фактично
є запитом на проведення оцінки окремих аспектів тендерної пропозиції. Відповідно до ст. 34
ІУТ, Покупець здійснює оцінку наданих тендерних пропозицій тільки після їх офіційного
наданння відповідно до умов тенедерної документації.
Процедура оцінки або роз’яснень Покупцем будь яких аспектів тендерних пропозицій до їх
офіційного надання тендерною документацією не передбачена.

Також повідомляємо, що наведені в даній тендерній документації кваліфікаційні вимоги
є стандартною міжнародною практикою згідно закупівельних правил та процедур
Світового Банку які використовуються у закупівлі ІСВ № 8.2.1.2.
Повідомляємо, що для підвищення кваліфікації, учасники торгів можуть створювати
об’єднання підприємств (ОП). У випадку об’єднання підприємств усі учасники є солідарно та
кожний окремо відповідальними за виконання Договору відповідно до умов Договору. ОП
призначає Представника, який має повноваження вести усю ділову діяльність за та від імені
будь-якого з та усіх учасників ОП під час процесу проведення торгів та, у випадку визначення
переможцем торгів цього ОП, під час укладання договору.

ЗАПИТАННЯ (пропозиція) №3
Потенційний учасник зауважує, що: “Замовник не прописав у технічний специфікації до Лоту
№1 та Лоту №2 комплектність поставки обладнання, що є предметом закупівлі. На його
думку, це ускладнює завдання Учасникам, оскільки перелік необхідних функцій/режимів та
іншого у технічній специфікації щодо предмету закупівлі може по різному тлумачитися
Замовником та Учасниками конкурсних торгів, що в свою чергу може привести до абсолютно
не еквівалентної комплектації устаткування з боку різних виробників, які можуть істотно
відрізнятися за ціною”.
Потенційний учасник просить додати комплектність поставки предмету закупівлі у технічній
специфікації щодо Лоту №1 та Лоту №2.

ВІДПОВІДЬ №3
Замовником визначено характеристики необхідного обладнання які відображені у п.8
“Детальні вимоги та супутні послуги” Розділу VII “Перелік вимог” виходячи із потреб.
Учасник має запропонувати обладнання з відповідною комплектністю для виконання вимог
передбачених у п.8 “Детальні вимоги та супутні послуги” Розділу VII “Перелік вимог”.
Також повідомляємо, що у пп.5 “Типи підтримуваних датчиків” п.8 “Детальні вимоги та
супутні послуги” Розділу VII “Перелік вимог” по ЛОТІ Ультразвуковий сканер, Замовником
виключено із закупівлі МІКРОКОНВЕКСНИЙ ДАТЧИК.
Відповідні зміни внесено до тендерної документації в документі “ЗМІНИ З”.

ЗАПИТАННЯ (вимога) №4
Потенційний учасник зауважує, що : “по Лот 1 згідно пункту 1.2. загальних вимог «Все
зазначене обладнання та програмне забезпечення повинно бути русифіковано або
українізовано, тобто написи на обладнані та перемикачах, уся індикація, а також інструкції з
експлуатації (які мають містити технічні паспорти) повинні бути української мовою».
Потенційний учасник зауважує, що як правило, всі виробники застосовують загально прийняті
позначення / скорочення та абревіатури англійською мовою, які зрозумілі всім кваліфікованим
фахівцям у медичній сфері. Вважаємо, що дана вимога не дає ніяких полегшень для роботи
фахівців з обладнанням та призведе до суттєвого зменшення конкурентного середовища.
Потенційний учасник просить викласти пункт 1.2 до Лоту 1 таким чином. - “Все зазначене
обладнання та програмне забезпечення повинно бути русифіковано або українізовано, а також
повинно мати інструкції з експлуатації (які мають містити технічні паспорти) російською або
української мовою””.

ВІДПОВІДЬ №4
Повідомляємо, вимоги пункту 1.2 по Лот 1 повністю відповідають потребам Замовника.
Зауваження учасника щодо наявності в тендерній документації окремих позицій . де
передбачено мовне супроводження обладнання (написи, інструкції, теги/мітки тощо) лише
українською мовою буде змінено на : “ українською або російською мовою”.
Відповідні зміни внесено до тендерної документації в документі “ЗМІНИ З”.

ЗАПИТАННЯ (вимога) №5
Потенційний учасник зауважує, що: “ по Лот 2 згідно пункту 1.2. загальних вимог «Все
зазначене обладнання та програмне забезпечення повинно бути русифіковано або
українізовано, тобто написи на обладнані та перемикачах, уся індикація, а також інструкції з
експлуатації (які мають містити технічні паспорти) повинні бути російською або української
мовою». Але згідно 3 розділу «Технічна документація з технічного обслуговування та ремонту
товарів, що поставляються», - «Всі теги / мітки на обладнанні, повинні бути українською
мовою». Отже маємо неузгодженість або протиріччя, - з одного боку Замовник вимагає
«написи на обладнані та перемикачах, уся індикація, ........ повинні бути російською або
української мовою.», а с другого “Всі теги / мітки на обладнанні, повинні бути українською
мовою”.
Звертаємо Вашу увагу, що як правило всі виробники застосовують загально прийняті позна
чення / скорочення та абревіатури англійською мовою, які зрозумілі всім кваліфікованим
фахівцям у медичній сфері. Вважаємо, що дана вимога не дає ніяких полегшень для роботи
фахівців з обладнанням та призведе до суттєвого зменшення конкурентного середовища”.
Потенційний Учасник просить викласти пункт 1.2 до Лоту №2 таким чином :
«Все зазначене обладнання та програмне забезпечення повинно бути русифіковано або
українізовано, а також повинно мати інструкції з експлуатації (які мають містити технічні
паспорти) російською або української мовою», та вираз “Всі теги / мітки на обладнанні,
повинні бути українською мовою» видалити з 3 розділу “Технічна документація з технічного
обслуговування та ремонту товарів, що поставляються””.
Потенційний учасник зауважує, що “Замовник також вимагає згідно 8 розділу «Детальні
вимоги та супутні послуги» пункту 11.4 - «Наявність кнопок "ЗАРЯД", "РОЗРЯД", "ДРУК", а
також селектора рівня енергії на рукоятках утюжкових електродів.».
На погляд потенційного Учасника, дана вимога не дає ніяких полегшень для роботи фахівців
з обладнанням та призведе до суттєвого зменшення конкурентного середовища.
Потенційний Учасник просить Замовника видалити пункт 11.4 розділу 8 «Детальні вимоги та
супутні послуги», або викласти наступним чином, - “Наявність кнопок заряд, розряд та друк””.

ВІДПОВІДЬ №5
Повідомляємо, що по Лот2 вимоги пункту 1.2 Загальних вимог та вимоги 3. Технічна
документація з технічного обслуговування та ремонту товарів, що поставляються, в частині
“Всі теги / мітки на обладнанні, повинні бути українською мовою» буде змінено н а : “ Всі теги
/ мітки на обладнанні, повинні бути українською або російською мовою’Мнші технічні вимоги
повністю відповідають потребам Замовника.
Вимоги пункту 11.4 розділу 8 «Детальні вимоги та супутні послуги» даного Лоту2, а саме «Наявність кнопок "ЗАРЯД", "РОЗРЯД", "ДРУК", а також селектора рівня енергії на рукоятках
утюжкових електродів» - повністю відповідають потребам Замовника.

Зауваження учасника щодо наявності в тендерній документації окремих позицій , де
передбачено мовне супроводження обладнання (написи, інструкції, теги/мітки тощо) лише
українською мовою є обгрунтоване, тому в тендерну документацію слід внести зміни,які
дозволяють мовне супроводження : “ українською або російською мовою”.
Відповідні зміни внесено до тендерної документації в документі “ЗМІНИ З”.

ЗАПИТАННЯ №6
Потенційний учасник просить надати роз'яснення та обґрунтування, щодо Розділ VII, 4.
Технічні специфікації, ЛОТ З “ЕКГ 12-канальні з автоматичною обробкою даних - 19 шт.,” 8.
Детальні вимоги та супутні послуги, а саме:
“А)Пункт 2.5:
Швидкість руху паперу: 5 мм/сек. 10 мм/сек., 25 мм/сек., 50 мм/сек.
Загальноприйнята практика інтерпретації ЕКГ свідчить про те, що зазвичай, в стандартних
ситуаціях лікарі для вимірювання параметрів ЕКГ та її опису, швидкість руху паперу
встановлюють 25 мм/с (стандартна швидкість), що дозволяє коректно та точно оцінювати
ритм, а також виконувати необхідні виміри зубців та інтервалів. В педіатричній практиці, як
правило, використовують швидкість руху паперу 50 мм/с, що пов’язано з необхідністю оцінки
ЕКГ на фоні високої ЧСС. Рідше для оцінки ритму ЕКГ швидкість руху паперу встановлюють
5 мм/с. У процесі інтерпретації ЕКГ для вимірювання зубців та інтервалів в ручному режимі,
лікар може використовувати стандартну електрокардіографічну лінійку з нанесеною
розміткою для ЕКГ зареєстрованою на швидкості 25, 50 мм/с. З вищенаведеного стає
очевидним, що стандартом електрокардіографічної методики є швидкості розгортки ЕКГ на
термопапері: 25, 50 мм/сек. Вимоги реєстрація ЕКГ на швидкості 10 мм / сек, не має
принципового клінічного значення і обмежує участь інших виробників.
У разі, якщо даний параметр не має вагомого клінічного значення, пропонуємо, виключити
параметр: “ 10 мм/сек.”. залишити пункт 2.5 у наступному вигляді: “ Швидкість руху паперу:
5 мм/сек. 25 мм/сек.. 50 мм/сек ””
Відповідь.
Замовник погоджується із пропозицією потенційного Учасника, так як технічна вимога
реєстрації ЕКГ на швидкості 10 мм / сек. не має принципового клінічного значення. Пункт
2.5 викладено у наступному вигляді: “Швидкість руху паперу: 5 мм/сек. 25 мм/сек., 50
мм/сек”. Відповідні зміни внесено до тендерної документації в документі “ЗМІНИ З”
Б) Пункт 3.1:
“Сенсорний кольоровий дисплей”.
Потенційний учасник просить виключити з вимоги: «Сенсорний», та залишити пункт 3.1 у
наступному вигляді: «Кольоровий дисплей».
Відповідь. Замовник погоджується із пропозицією потенційного Учасника, так як технічна
вимога “Сенсорний кольоровий дисплей” не має принципового клінічного значення.
Відповідні зміни внесено до тендерної документації в документі “ЗМІНИ З”

В) Пункт 5:
“Підключення до персонального комп'ютера (опціональноУ’.
Надайте, будь-ласка, роз’яснення, при подачі цінової пропозиції, учасник має включити дану
опцію в ціну пропозиції, чи ні”.

Відповідь. Термін “опіііонально” виключений із вимог даного пункту тендерної
документації. Відповідні зміни внесено до тендерної документації в документі “ЗМІНИ З”.

ЗАПИТАННЯ (вимога) №7
1. Потенційний учасник зауважує, що “по Лот 5 (Апарат для експрес-визначення тропоніну,
Б-дімеру та інших кардіомаркерів - 19 шт.) технічне завдання скопійоване з технічних
характеристик аналізатора конкретної моделі певного виробника. Інструкція та брошура
аналізатора конкретної моделі певного виробника потенційним учасником додається.
Потенційний учасник зауважує, що тільки даний аналізатор виміряє Д-Дімер та Міоглобін до
10 хвилин, в той час як аналізатори інших виробників - до 15 хвилин.”
Також, потенційний учасник вважає дискримінаційною вимогу щодо визначення виключно
Тропоніну Т, хоча більшість приладів визначає Тропонін І, який є повністю рівнозначним
кардіологічним маркером.
2. Додатково, потенційний учасник зауважує, що : “ Час вимірювання міоглобіну не більше 10
хвилин - це технічна вимога, яку може задовольнити лише аналізатора конкретної моделі
певного виробника. Більше того, час вимірювання від 10 до 15 хвилин НЕ означатиме будьяке зниження клінічної якості досліджень, але забезпечить ширшу конкуренцію”.
Щодо обох вищеописаних зауважень, потенційний учасник вимагає внести відповідні зміни
до тендерної документації з метою розширення конкуренції.

ВІДПОВІДЬ №7
Замовник погоджується із пропозицією потенційного Учасника. Відповідні зміни внесено до
тендерної документації в документі “ЗМІНИ З”.

ЗАПИТАННЯ (вимога) №8
Потенційний учасник зауважує, що:
“ Розділ VII, 4. Технічні специфікації, ЛОТ 1. Ультразвуковий сканер: 19 шт а саме:
Пункти лінії 6. Характеристика підтримуваних датчиків, мають мету отримати датчики із
н ай більш ою оптимальною частотою та найкращим зображенням скануємого органу, але
сучасні технології формування цифрового променю та отримання зображення (Цифрова
технологія формування ультразвукового променю та режим сканування з використанням
технології компаундингу СгоззХВеаш, гармонійна візуалізація тканин чи СНІ (режим
кодованої гармоніки для підвищення роздільної здатності в ближній зоні і проникнення в
глибокі структури, генерація другої гармоніки) дозволяють нівелювати монокристальними
назвами датчиків.
Потенційний учасник просить замінити п. 6.3. «Конвексний монокристальний датчик для
загальних абдомінальних, акушерських, гінекологічних досліджень» на:
П.6.3 “Конвексний датчик для загальних абдомінальних, акушерських, гінекологічних
досліджень”.

ВІДПОВІДЬ №8
Дана вимога повністю відповідає потребам замовника.

ЗАПИТАННЯ (вимога) №9
На думку потенційного учасника, лінійний датчик пункту 6.4 для досліджень судин,
поверхневих структур та органів, кровоносних судин, для дорослих не можливо
використовуватися для досліджень провідникової системи у дітей молодшого шкільного віку
та в педіатрії («скелетно-м’язової системи, педіатрії») по причині великої ширини лінзи, що
дозволено тільки у дорослих по офіційним рекомендаціям виробників.
Потенційний учасник просить замінити п. 6.4. «Лінійний датчик для судин, поверхневих
органів та структур, судин, скелетно-м'язової системи, педіатрії» на:
П.6.4 “Лінійний датчик для судин, поверхневих органів та с т р у к т у р , с у д и н , скелетно-м'язової
системи”.

ВІДПОВІДЬ №9
Замовник погоджується із пропозицією потенційного Учасника. Відповідні зміни внесено до
тендерної документації в документі “ЗМІНИ З”.

ЗАПИТАННЯ (вимога) №10
На думку потенційного учасника, пункти лінії 10. Вимірювання в Б-режимі, а саме 10.3, 10.4,
10.5, 10.6, 10.7, які відносяться до розрахункових, видаються згідно таблиці вимірювань
дослідження за пунктом 10.8.
Просимо видалити пункти 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7. по причині медичної тавтології.

ВІДПОВІДЬ №10
Дана вимога повністю відповідає потребам замовника.

ЗАПИТАННЯ (вимога) №11
Пункт лінії 11. Спеціалізовані виміри й обчислення, а саме 11.16 в комплектації даного узд
апарату буде неможливо виконувати дослідження простати (передміхурової залози) оскільки
не має в комплектації ендокавітального конвексного чи ректального лінійно-конвексного
ультразвукових датчиків, що зможуть забезпечити повноцінний скринінг залози.
Прохання замінити п. 11.16. «Пакети розрахунків і сумарні висновки для нирок, сечового
міхура, передміхурової залози» на:
11.16 “Пакети розрахунків і сумарні висновки для нирок, сечового міхура”

ВІДПОВІДЬ №11
Дана вимога повністю відповідає потребам замовника. Скринінг (виміри та обстеження)
передміхурової залози можливо провести. Конвексним датчиком можливо виконувати
трансабдомінальне дослідження передміхурової залози та проведення необхідних вимірів. За
показами, виконується дослідження ендокавітальним або ректальним датчиком.

ЗАПИТАННЯ (вимога) №12
Потенційний учасник зауважує, що:
“Пункт лінії 15. “Інші умови” не позволяє пройти обладнанню, що має тільки російськоанглійські інструкції користувача. Прохання доповнити вимоги російськомовною
інструкцією («або російською мовою.») та замінити на п.15.2 “Інструкція українською або
російською мовою”.

ВІДПОВІДЬ №12
Замовник погоджується із зауваженням потенційного Учасника. Відповідні зміни внесено до
тендерної документації в документі “ЗМІНИ 3” у всіх лотах.

ЗАПИТАННЯ (вимога) №13
Потенційний учасник у зв’язку із наведеними зауваженнями до тендерної документації і , як
наслідок, тим, що потрібно вносити зміни до тендерної документації, просить перенести
граничний термін подання пропозицій на 2 тижні, а саме до 28 лютого 2018 року.

ВІДПОВІДЬ №13
Замовник погоджується із зауваженням потенційного Учасника. Відповідні зміни внесено до
тендерної документації в документі “ЗМІНИ 4”.

ЗАПИТАННЯ №14
Потенційний учасник просить надати роз’яснення з приводу обов’язкової наявності на момент
подачі тендерної пропозиції стандартів виробника та стандартів медичного обладнання які
перелічуються Замовником у Розділі VII “Перелік вимог” якщо їх поки що немає в наявності?
ВІДПОВІДЬ №14
Згідно вимог п.2 Стандарти у Розділі VII “Перелік вимог” тендерної документації, копії
оригінальних сертифікатів, виданих уповноваженими/авторизованими органами, або
декларації про відповідність, видані виробником медичного обладнання, мають бути включені
в пропозицію.

ЗАПИТАННЯ №15
Потенційний учасник просить надати роз’яснення щодо Лот №3 в частині приладів
холтерівського моніторування оскільки в технічному завданні п 4.1 зазначено, що це повинні
бути комплекти з двох холтерів ЕКГ та одного холтера АТ - тобто три, або поєднаний пристрій
в якому є моніторування як ЕКГ та АД. Якому комплекту приладів надається перевага комплект з двох ЕКГ (які виведуть показники на 12 відведень) + один АТ, або комплект з двох
приладів комбінованого ( який знімає тільки 3 відведення (І,II, III стандартного холтерівського
моніторування)) ?

ВІДПОВІДЬ №15
Замовник частково погоджується із уточненнями потенційного Учасника. Відповідні зміни
внесено до тендерної документації в документі “ЗМІНИ З”.

ЗАПИТАННЯ №16
Потенційний учасник просить надати роз’яснення щодо пункту 19 “Гарантія тендерної
пропозиції” Розділу І ІУТ та запитує чи вона повинна бути оформлена та діяти за 28 днів до
початку дії пропозиції?

ВІДПОВІДЬ №16
Повідомляємо, що згідно пункту 19 “Гарантія тендерної пропозиції” Розділу І ІУТ, Гарантія
тендерної пропозиції має бути чинною на двадцять вісім (28^ днів довше, ніж початковий
період чинності тендерної пропозиції, або довше, ніж період подовження періоду чинності
тендерної пропозиції, якщо це вимагається згідно з підпунктом 18.2 ІУТ.

ЗАПИТАННЯ №17
Потенційний учасник просить надати роз’яснення щодо пункту пункт 3. Кваліфікація Лот №3
з приводу того чи обов’язково дотримуватися кваліфікаційних вимог:
1. успішне завершення договорів (на виробництво/постачання медичного/аналогічного
обладнання) протягом останніх 5 (п’яти) років, з наступними вимогами:
- не менше два (2) договори на суму не менше ніж 210 000,00 (двісті десять тисяч доларів
США) кожний.
2. середньорічний оборот за 2014, 2015 та 2016-й календарні роки становить не менше
600 000,00 (шістсот тисяч доларів США) за кожен календарний рік.
ВІДПОВІДЬ №17
Повідомляємо, що наведені в тендерній документації кваліфікаційні вимоги є стандартною
міжнародною практикою згідно закупівельнюс_лравил та процедур Світового Банку які
використовуються у закупівлі ІСВ № 8.!

Начальник управління

Ю.Осіпчук

