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№

з/п
Найменування товару Одиниці

виміру
Кількіст

ь

Ціна за 
шт., грн.

Вартість всього, грн.

1 Каталка медична ШТ. 1 32000 32000,00

Всього: 32000,00 грн. (тридцять дві тисячі грн. 00 коп.)

Медико-технічні вимоги

№
з/п Найменування товару Медико-технічні вимоги

1

1

Каталка медична Каталка медична (зі з ’ємними ношами, крапильницею та механізмом 
вертикального переміщення платформи з ношами).
Ноші повинні бути виготовлені із металевих труб круглого (рама нош 
і площини для лежання) та квадратного (ніжки нош) перерізу.
Ноші повинні бути обладнані:

- підголівником з механізмом регулювання кута нахилу відносно 
лежака

- 4-ма ніжками висотою не менше 200 мм для можливості 
встановлення нош на підлогу або іншу поверхню з твердим 
покриттям

- 4-ма гумовими ручками, що дозволяють отримати міцний 
контакт долоні із ручкою нош

- 2-ма відкидними вниз бічними огородженнями (по обидва боки 
лежака)

- 2-ма трубчастими гніздами для встановлення крапельниці (по 
обидва боки

лежака)
- штативом крапельниці з поворотною голівкою, оснащеною двома
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гніздами для скляних флаконів та двома гачками для підвішування 
полімерних ємностей з розчинами.
Площина для лежання:
- повинна складатись з двох секцій -  стаціонарного лежака та 
підголівника (з

можливістю зміни кута його нахилу)
- повинна бути облицьована тонколистовим прокатом (якому надано 
U - подібної форми), з полімерно-порошковим покриттям.
Матрац нош повинен складатись:
- з чохла, зшитого з штучної шкіри, дозволеної МОЗ України для 
використання
- з наповнювача, виготовленого з листового поролону товщиною ЗО 
мм.
Чохол матраца повинен мати:
- елементи кріплення до площини для лежання нош (мотузками, 
липучками,

тощо)
- отвір для зручності вкладання та виймання наповнювача під час 
санобробки
Технічні характеристики:
Максимальне навантаження, кг, не менше - 150 
Габаритні розміри возика (Д х Ш х В), мм, не менше 
2200*х650х950**
Розміри площини для лежання нош (Д х Ш), мм, не менше - 1850 х 
520
Висота нош над рівнем підлоги, мм:
- мінімальна - 680 
максимальна - 960
Вертикальне переміщення платформи з ношами, мм, не менше - 280 
Кут нахилу підголівника нош, град - 0 ...
20±5
Маса, кг, не більше: - з ’ємних нош - 20

- загальна возика - 75

* 3 урахуванням довжини ручки-коловорота привіда в робочому
положенні
** При максимальній висоті платформи з ношами

Полімерно-порошкове покриття металевих частин та матеріали 
матраца нош повинні бути стійким до багаторазової обробки 
дезінфікуючими розчинами, дозволеними МОЗ України.
Колір покриття погоджується з Замовником

Склад возика:
- пересувна основа з елементами кріплення 4-х коліс
- горизонтальна платформа для встановлення з ’ємних нош
- механізм вертикального переміщення горизонтальної платформи
- з ’ємні ноші
- м’який матрац з елементами кріплення до нош

Пересувна основа возика повинен бути:
- виготовлена із сталевих труб круглого перерізу з полімерно- 

порошковим
покриттям

- обладнана 4 колесами діаметром 200 мм на металевому 
кронштейні, що

обертаються навколо вертикальної вісі; два колеса (розташовані по



Медичний директор

Сестра медична 
З обов’язками фарм.

діагоналі
основи возика) повинні мати гальма з ножним включенням 

- обладнана елементами кріплення механізму вертикального 
переміщення

платформи зі з ’ємними ношами 
Горизонтальна платформа повинна бути:
- виготовлена із сталевих труб круглого і квадратного перерізу з 
полімерно-поро

шковим покриттям
- обладнана 4-ма упорами-уловлювачами для встановлення з ’ємних 
нош
- обладнана елементами кріплення механізму вертикального 
переміщення плат

форми зі з ’ємними ношами
Механізм вертикального переміщення платформи з ношами повинен
бути:
- Х-подібний важільний, з механічним привідом (управління 
механізмом за допо

могою ручки-коловорота)-
- розміщений між пересувною основою і горизонтальною 
платформою та шарнірно зєднаний з ними.________________________

Юлія ТКАЧЕНКО 

єна ДОНСЬКА


