
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, 

обґрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення:  

UA-2022-11-08-012999-a 

Світильник операційний НК 024:2019 12282 Операційний 

світильник 

 (ДК 021:2015 33167000-8  Хірургічні світильники) 

 

Щодо закупівлі товару: Світильник операційний повідомляємо: 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

Світильник операційний однокупольний  (ДК 

021:2015 33167000-8  Хірургічні світильники) 
 

2 Обгрунтування 

технічних і якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Області застосування: будь-які хірургічні операції 

Світильник повинен складатися з головного освітлювача 

та 3-х плечового пантографу 

Світильник повинен забезпечувати хірурга рівним, 

відкритим (без тіні), колір-коректованим освітленням 

найвищої якості 

Для легкого позиціювання світильник повинен мати 

систему для кріплення до стелі 

Технічні характеристики освітлювача: 

Тип блоку освітлювача – світлодіодний  

Діаметр блоку освітлювача - 700 мм 

Регулювання по висоті блоку освітлювача — у діапазоні 

до 1200 мм 

Максимальне освітлення на відстані 1-го метра - не 

менше 160 000 Люкс 

Розмір фокусованого світлового поля – діапазон 

регулювання в межах 150-300 мм 

Робоча зона, глибина освітлення в межах  500-1200 мм 

Кольорова температура — змінна 3500-5000 К 

покроково (3500 К, 4000 К, 4500 К, 5000 К) 

Індекс передачі кольору (Ra) - не менше ніж 94 

Загальна кількість світлодіодів –80 

Термін служби джерел світла – не менше 40 000 годин 

Наявність контрольної панелі управління на корпусі 

світильника 

Наявність 1 робочої та 1 змінної ручки для переміщення 

куполу світильника, що можуть автоклавуватися 

Круглі пантографічні плечі 

Наявність монтажного комплекту для кріплення 

Можливість дезінфікувати та чистити рідинними 

речовинами або спреєм корпус освітлювача згідно класу 

захисту не гірше ніж IP 54 

Обертання освітлювача на 360º навколо всіх основних 

точок 

Діапазон регулювання яскравості за допомогою 

регулятора на корпусі освітлювача – не менше 40000-

160000 Люкс (25-100%) 

Наявність функції ENDO-світло 

Обладнання повинно бути новим та виготовлене не 



раніше 2022 року 

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості, 

розміру бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість – 190 300,00грн. 

Розрахунок очікуваної вартості проводився 

згідно з аналізом цін на товар на дату 

формування очікуваної вартості предмета 

закупівлі. 

 

Розмір бюджетного призначення за рахунок 

коштів місцевого бюджету (49.00тис.грн. ) та 

кошти НСЗУ  – 190 300,00грн. 

 

 

 


