
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 (Реагенти для лабораторних досліджень – 
2 лоти: Лот №1 – Поживні середовища, диски з антибіотиками, діагностичні тести – 26 найменувань 
(62707-Базовий компонент живильного середовища ІВД; 58553-Бульйон з серцево-мозковим 
екстрактом живильне середовище ІВД, 58649-Поживний агар живильне середовище ІВД; 61627-
Агар для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД, 58690-Трьохцукровий залозистий агар для 
діффенціаціі Enterobacteriaceae ІВД; 58660-Агар Сабуро з декстрозой для культивування грибів 
живильне середовище ІВД; 58679-Бульйон з тіогліколятом живильне середовище ІВД; 54514-
Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 58529-Бульйон для 
гемокультур в аеробних умовах живильне середовище ІВД; 58529-Бульйон для гемокультур в 
аеробних умовах живильне середовище ІВД; 59172-Пеніцилін G диски для тестування на чутливість 
ІВД; 46191-Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD; 41910-Диск IVD дискретизації 
сприйнятливості до еритроміцину; 40562-Ампіціллин / сульбактем диски для тестування на 
чутливість АВД; 59177-Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД; 45529-
Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD; 59209-Тобраміцин диски для тестування на 
чутливість ІВД; 59201-Тейкопланін диски для тестування на чутливість ІВД; 59143-Лінезолід диски 
для тестування на чутливість ІВД; 59139-Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД; 
45359-Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD; 59159-Нітрофурантоїн диски для 
тестування на чутливість ІВД; 38567-Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу; 44483-
Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD; 42520-Диски для тестування на чутливість 
з цефепимом, IVD; 59212-Триметоприм / сульфаметоксазол диски для тестування на чутливість ІВД);  
Лот №2 – Витратні матеріали для мікробіологічних досліджень– 10 найменувань: 46238 - Стерильна 
пробірка; 10173 Антисептичний аплікатор; 46238 - Стерильна пробірка; 35413-Загальна лабораторна 
тара, багаторазова; 35413-Загальна лабораторна тара, багаторазова; 35413-Загальна лабораторна 
тара, багаторазова; 35413-Загальна лабораторна тара, багаторазова; 35413-Загальна лабораторна 
тара, багаторазова; 31188 - Щітка для миття; 31188 - Щітка для миття). 
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-03-004064-a. 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Таблиці технічних (якісних) вимог 

Лот №1 – Поживні середовища, диски з антибіотиками, діагностичні тести – 26 найменувань 

№п/п Назва Од. 
Кіль-
кість 

Код за класифікатором  
НК 024-19 

Відповідність 
медико-

технічним 
вимогам* 

(так/ні) 

1.  Пептон  (500 г.) шт. 1 
62707-Базовий компонент 

живильного середовища ІВД 
 

2.  
Бульон із сердцево-
мозковим екстрактом 
(500 г.) 

шт. 1 
58553-Бульйон з серцево-

мозковим екстрактом 
живильне середовище ІВД  

 

3.  Поживний агар (500 г.) шт. 1 
58649-Поживний агар 

живильне середовище ІВД 
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№п/п Назва Од. 
Кіль-
кість 

Код за класифікатором  
НК 024-19 

Відповідність 
медико-

технічним 
вимогам* 

(так/ні) 

4.  Агар Ендо (500 г.) шт. 1 
61627-Агар для 

Enterobacteriaceae живильне 
середовище ІВД  

 

5.  
Трьохцукровий 
залізовміщуючий агар 
(500 г.) 

шт. 1 

58690-Трьохцукровий 
залозистий агар для 

діффенціаціі 
Enterobacteriaceae ІВД  

 

6.  
  Агар Сабуро з глюкозою 
(500 г.) 

шт. 1 

58660-Агар Сабуро з 
декстрозой для культивування 
грибів живильне середовище 

ІВД  

 

7.  
Рідке тіогліколеве 
середовище (500 г.) 

шт. 1 
58679-Бульйон з тіогліколятом 

живильне середовище ІВД  
 

8.  ОКСІтест набір 1 
54514-Численні аналіти сечі 
IVD, набір, колориметрична 
тест-смужка, експрес-аналіз  

 

9.  
Двофазна система 
ХайКомбі  для дорослих 
(упак. 10фл) 

пак. 2 

58529-Бульйон для 
гемокультур в аеробних 

умовах живильне середовище 
ІВД  

 

10.  
Двофазна система Хай 
Комбі для дітей (упак . 10 
фл.) 

пак. 2 

58529-Бульйон для 
гемокультур в аеробних 

умовах живильне середовище 
ІВД  

 

11.  Бензилпеніцилін G 1 од. фл. 1 
59172-Пеніцилін G диски для 
тестування на чутливість ІВД  

 

12.  
Ампіциллін (2мкг) 100 шт 
/ фл.  

фл 1 
46191-Ампіцилінові диски для 
тестування на чутливість IVD  

 

13.  Еритроміцин 100 шт / фл. фл 1 
41910-Диск IVD дискретизації 

сприйнятливості до 
еритроміцину 

 

14.  
Ампіциллін/сульбактам 
10 мкг 100 шт / фл 

фл. 1 
40562-Ампіціллин / 

сульбактем диски для 
тестування на чутливість АВД  

 

15.  
Піперациллін/Тазобактум 
(100/10 мкг) 100 шт / фл. 

фл 2 
59177-Піперацилін / 

тазобактам диски для 
тестування на чутливість ІВД  

 

16.  
Гентаміцин (10 мкг) 100 
шт / фл. 

фл 3 
45529-Гентаміцинові диски 

для тестування на чутливість 
IVD  

 

17.  
Тобраміцин (10 мкг) 100 
шт / фл. 

фл 2 
59209-Тобраміцин диски для 
тестування на чутливість ІВД 

 

18.  
Тейкопланін, 30 мкг 100 
шт / фл. 

фл 1 
59201-Тейкопланін диски для 
тестування на чутливість ІВД  

 

19.  
Лінезолід (30 мкг) 100 шт 
/ фл. 

фл 1 
59143-Лінезолід диски для 

тестування на чутливість ІВД  
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№п/п Назва Од. 
Кіль-
кість 

Код за класифікатором  
НК 024-19 

Відповідність 
медико-

технічним 
вимогам* 

(так/ні) 

20.  
Левофлоксацин (5 мкг) 
100 шт/ фл.  

фл 3 
59139-Левофлоксацин диски 
для тестування на чутливість 

ІВД  

 

21.  
Ципрофлоксацин (5 мкг) 
100 шт/ фл 

фл 3 
45359-Ципрофлоксацинові 

диски для тестування на 
чутливість IVD  

 

22.  
Нітрофурантоїн 100мкг 
100 шт / фл. 

фл 1 
59159-Нітрофурантоїн диски 
для тестування на чутливість 

ІВД  

 

23.  
Хлорамфенікол(30 мкг) 
100 шт/фл. 

фл 2 
38567-Диск IVD діагностики 

чутливості до хлорамфеніколу 
 

24.  
Цефтріаксон (30 мкг) 100 
шт / фл. 

фл 1 
44483-Диски для тестування 

на чутливість з цефтріаксоном, 
IVD 

 

25.  
Цефепім  (30 мкг) 100 шт 
/ фл. 

фл 2 
42520-Диски для тестування 
на чутливість з цефепимом, 

IVD 

 

26.  

Триметоприм 
сульфаметоксазол (1,25-
23,75 мкг) 100 шт / фл. 
(Ко-тримоксазол) 

Фл 1 
59212-Триметоприм / 

сульфаметоксазол диски для 
тестування на чутливість ІВД  

 

Лот №2 – Витратні матеріали для мікробіологічних досліджень– 10 найменувань 

№п/п 
Назва Од. 

Кіль-
кість 

Код за класифікатором 
НК 024-19 

Відповідність 
медико-

технічним 
вимогам* 

(так/ні) 

1.  

Комплект для мазків 
(аплікатор пластиковий 
стержень у проб. 
стерил.) 100 шт/уп 

Уп. 1 46238 - Стерильна пробірка 

 

2.  
Аплікатор   на 
пластиковій паличці 
стерильний  

шт 100 10173 Антисептичний аплікатор 
 

3.  

Пробірка з пробкою 
Ф16х100 10 мл, 
стерильна в 
індивідуальній упаковці 

шт 100 

46238 - Стерильна пробірка 

 

4.  
Стакани високі 
градуйовані на 400 мл 

шт 1 
35413-Загальна лабораторна 

тара, багаторазова 
 

5.  
Стакани високі 
градуйовані на 600 мл 

шт 1 
35413-Загальна лабораторна 

тара, багаторазова 
 

6.  
Стакани високі 
градуйовані на 100 мл 

шт 1 
35413-Загальна лабораторна 

тара, багаторазова 
 

7.  
Стакани високі 
градуйовані на 250 мл 

шт 1 
35413-Загальна лабораторна 

тара, багаторазова 
 

8.  Спиртівка скляна шт 5 
35413-Загальна лабораторна 

тара, багаторазова 
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№п/п 
Назва Од. 

Кіль-
кість 

Код за класифікатором 
НК 024-19 

Відповідність 
медико-

технічним 
вимогам* 

(так/ні) 

9.  
Йорш для миття 
флаконів 

шт. 10 31188 - Щітка для миття  
 

10.  Щітка для миття рук шт. 10 31188 - Щітка для миття   
 

Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту): 

 Забезпечення Інституту реагентами для лабораторних досліджень 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 (Реагенти для лабораторних досліджень – 2 лоти: Лот №1 – Поживні середовища, диски 
з антибіотиками, діагностичні тести – 26 найменувань (62707-Базовий компонент живильного 
середовища ІВД; 58553-Бульйон з серцево-мозковим екстрактом живильне середовище ІВД, 58649-
Поживний агар живильне середовище ІВД; 61627-Агар для Enterobacteriaceae живильне 
середовище ІВД, 58690-Трьохцукровий залозистий агар для діффенціаціі Enterobacteriaceae ІВД; 
58660-Агар Сабуро з декстрозой для культивування грибів живильне середовище ІВД; 58679-
Бульйон з тіогліколятом живильне середовище ІВД; 54514-Численні аналіти сечі IVD, набір, 
колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 58529-Бульйон для гемокультур в аеробних умовах 
живильне середовище ІВД; 58529-Бульйон для гемокультур в аеробних умовах живильне 
середовище ІВД; 59172-Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД; 46191-Ампіцилінові 
диски для тестування на чутливість IVD; 41910-Диск IVD дискретизації сприйнятливості до 
еритроміцину; 40562-Ампіціллин / сульбактем диски для тестування на чутливість АВД; 59177-
Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД; 45529-Гентаміцинові диски для 
тестування на чутливість IVD; 59209-Тобраміцин диски для тестування на чутливість ІВД; 59201-
Тейкопланін диски для тестування на чутливість ІВД; 59143-Лінезолід диски для тестування на 
чутливість ІВД; 59139-Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД; 45359-
Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD; 59159-Нітрофурантоїн диски для 
тестування на чутливість ІВД; 38567-Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу; 44483-
Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD; 42520-Диски для тестування на чутливість 
з цефепимом, IVD; 59212-Триметоприм / сульфаметоксазол диски для тестування на чутливість ІВД);  
Лот №2 – Витратні матеріали для мікробіологічних досліджень– 10 найменувань: 46238 - Стерильна 
пробірка; 10173 Антисептичний аплікатор; 46238 - Стерильна пробірка; 35413-Загальна лабораторна 
тара, багаторазова; 35413-Загальна лабораторна тара, багаторазова; 35413-Загальна лабораторна 
тара, багаторазова; 35413-Загальна лабораторна тара, багаторазова; 35413-Загальна лабораторна 
тара, багаторазова; 31188 - Щітка для миття; 31188 - Щітка для миття), 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 38000,00 грн. з ПДВ. 

 


