
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія: 
Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії 
медичних наук України»; 

вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050; 
код за ЄДРПОУ – 02011930; 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності): 
 ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні (НК 024:2019: 30225 - Швидкий 

випробувальний пристрій сечі, однокомпонентний; 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, 
колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 43865 – Вакуумна пробірка для взяття 
зразків крові, з K2ЕДТА, IBD; 30225 – швидкий випробувальний пристрій сечі, 
однокомпонентний; 46623 -  Розріджувач крові; 61165 – Реагент для лізису клітин крові 
ІВД; 63377 — Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; 52868 - Множинні електроліти 
IVD, контрольний матеріал; 52892 - Калій (K+) IVD, набір, йон-селективні електроди; 52896 

- Натрій (Na+) IVD, набір, йон-селективні електроди; 52876 - Хлорид (Cl-) IVD, набір, йон-

селективні електроди; 52866 — Множинні електроліти IVD, набір, йон-селективні 
електроди; 30531 - Гематологічний контроль / калібратор; 46623 - Розріджувач крові; 
63377 — Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; 42652 Множинні гемоконтактної; 
45142 Наконечник до ручки-скарифікатора) –17 найменувань. 
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-21-003656-a. 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

 
17 найменувань – 5185  одиниць.  

Медико-технічні вимоги  

№ 
п/п 

Найменування виробів 

медичного 
призначення 

Од. 
виміру 

Кі-сть Медико-технічні вимоги 

1 
Смужки індикаторні 
Ацетонтест 

пак. 26 
Смужки індикаторні для визначення 
кетонових тіл в сечі.  

Фасування: 50 шт/пак 

2 
Тестові смужки для 

аналізу сечі  
пак. 2 

Реагентні смужки для швидкого визначення 
Питомої Ваги, Лейкоцитів, Нітритів, рН, 
Білків, Глюкози, Кетонів, Уробіліногену, 
Білірубіну та крові у сечі. 
Фасування: 100 шт/пак 

3 
Пробірка EDTA  40 н 
пласке дно 2 мл  К-2 

шт.  5 000 

Пробірка пластикова з реактивом К2 ЕДТА 

для роботи з кров’ю на гематологічному 
аналізаторі. 2мл 

4 Глюкотест пак. 14 
Смужкі індикаторні для визначення 
глюкози  в сечі. 
Фасування: 100 шт/пак 

5 Ізотонічний розчин  шт.  5 

Реагент до автоматичного гематологічного 

аналізатору EDAN – H30 (China). Прозорий 
ізотонічний розчин для розведення зразків. 
Фасування: 10 л 

6 Лізуючий реагент  шт.  4 

Реагент до автоматичного гематологічного 
аналізатору EDAN – H30 (China). Лізуючий 
прозорий розчин. 
Фасування: 1 л 

7 Очищуючий розчин шт.  5 
Реагент до автоматичного гематологічного 
аналізатору EDAN-H30.  
Фасування: 1 л 
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№ 

п/п 

Найменування виробів 

медичного 

призначення 

Од. 

виміру 
Кі-сть Медико-технічні вимоги 

8 
Контрольний розчин 

трьох рівнів 
набір 1 

Контрольний розчин 3-х рівнів  для 
аналізатора електролітів Convergys® ISE 

comfort. 
Фасування 4х10 мл 

9 K електрод шт.  1 

Використовується для аналізаторів 

електролітів  виробництва Convergent 
Technologies 

10 Na+електрод шт.  1 
Використовується для аналізаторів 
електролітів  виробництва Convergent 
Technologies 

11 Cl- електрод шт.  1 
Використовується для аналізаторів 
електролітів  виробництва Convergent 
Technologies 

12 Референтний електрод шт.  1 
Використовується для аналізаторів 
електролітів  виробництва Convergent 
Technologies 

13 
Контрольна кров для 
гематологичного 
аналізатора 

шт.  1 
Контрольна кров для калібрування і 
контролю якості. Нормальний рівень. 
Фасування 2,5 мл 

14 
Реагент «Diluent» M-30D 
Упаковка  20л 

шт.  1 

Реагент до автоматичного гематологічного 
аналізатору MINDRAY ВC-3000 PLUS. 
Неазідний та фільтрований ізотонічний 
розчин. 

15 
Очищуючий розчин  
(100мл) 

шт.  2 

Розчин лужного гіпохлориту для 
інтенсивного окисного очищення капілярів, 
трубок та камер гематологічних 
аналізаторів, видалення преципітатів 
компонентів крові та відкладень 

ліпопротеїнів. 

Фасування: 100 мл 

16 

Швидкий тест для 
виявлення гепатиту В 
HBsAg/ВІЛ І та ІІ 

типу/гепатиту С/сифілісу 
тест картка (цільна 
кров/сироватка/плазма), 
комплект включає 

розчинни 

шт.  100 

Швидкi (експрес) тести мають бути у 
вигляді тест-карток та забезпечувати 
якісне визначення наявності у цільна кров, 
сироватка, плазма при кімнатній 

температурі гепатиту В HBsAg/ВІЛ І та ІІ 
типу/гепатиту С/сифілісу 
імунохроматографічним методом без 
застосування спеціального обладнання  
Чутливість тесту повинна бути не нижчою 
за:  
гепатиту В HBsAg – 99,50% 

ВІЛ І та ІІ типу – 99,60% 
гепатиту С – 99,79% 
сифілісу – 98,60% 
Специфічність тесту повинна бути не 

нижчою за : 
гепатиту В HBsAg – 99,10% 
ВІЛ І та ІІ типу – 99,70% 

гепатиту С – 99,00% 
сифілісу – 99,00%видкий тест для 
виявлення гепатиту В HBsAg/ВІЛ І та ІІ 
типу/гепатиту С/сифілісу тест картка 
(цільна кров/ сироватка/плазма), комплект 
включає розчинник та піпетки 
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17 
Скарифікатор  (Упаковка 
№200) 

уп. 20 

Скарифікатор призначений для проколу 
пальця під час забору капілярної крові. 

Має центральне розташування спису. 
Стерильний, індивідуально упакований, 
одноразового застосування.  
Розмір: 40х5,3х0,2 мм. 
Фасування: 200 шт 

 
Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту): 

 Забезпечення Інституту тест-системами для кількісного визначення лікарськими засобами 
різними з метою надання спеціалізованої медичної допомоги. 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021: 2015 33690000-3 - 

Лікарські засоби різні (НК 024:2019: 30225 - Швидкий випробувальний пристрій сечі, 

однокомпонентний; 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, 

експрес-аналіз; 43865 – Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕДТА, IBD; 30225 
– швидкий випробувальний пристрій сечі, однокомпонентний; 46623 -  Розріджувач крові; 
61165 – Реагент для лізису клітин крові ІВД; 63377 — Засіб очищення приладу / аналізатора 
ІВД; 52868 - Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал; 52892 - Калій (K+) IVD, 
набір, йон-селективні електроди; 52896 - Натрій (Na+) IVD, набір, йон-селективні 

електроди; 52876 - Хлорид (Cl-) IVD, набір, йон-селективні електроди; 52866 — Множинні 
електроліти IVD, набір, йон-селективні електроди; 30531 - Гематологічний контроль / 
калібратор; 46623 - Розріджувач крові; 63377 — Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; 
42652 Множинні гемоконтактної; 45142 Наконечник до ручки-скарифікатора) – 17 
найменувань, відповідає розрахунку видатків до паспорту бюджетної програми Державної установи 
«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» на 
2022 рік (загальний фонд) за КПКВК 6561160 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням 

експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна 
допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук 
України». 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
 Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в 

результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства від 18.02.2020  № 275, висновку робочої групи та становить 163000,00 грн. з ПДВ. 
 


