
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, 

обґрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: 

 UA-2022-09-13-005017-a 

Код НК 024:2019 16822 Наконечник піпетки; 47568 Голкотримач, разового 

застосування; 35209 Голка для взяття крові, стандартна; 41128 Пробірка 

вакуумна для взяття зразків крові IVD, з активатором згортання і гелем для 

розділення; 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом 

натрію, IVD; 57900 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA; 

58143 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з K3EDTA; 47588 

Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА; 10944Збірник 

зразків сечі; 43761Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD; 57930Набір для 

збору зразків із транспортним середовищем Amies агар, без деревного вугілля; 

10171 Контейнер для аплікаторів; 43344Чашка Петрі, для тканинної культури; 

61032Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 

61033Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, багаторазового 

використання; 42936 Штатив для піпеток; 15186 Штатив на пробірки 

(ДК 021:2015 19520000-7  Пластмасові вироби) 
 

Щодо закупівлі товарів повідомляю: 
 

1 Назва предмета 

закупівлі 

Код НК 024:2019 16822 Наконечник піпетки; 47568 

Голкотримач, разового застосування; 35209 Голка для взяття 

крові, стандартна; 41128 Пробірка вакуумна для взяття зразків 

крові IVD, з активатором згортання і гелем для розділення; 

42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом 

натрію, IVD; 57900 Пробірка для збору зразків крові не 

вакуумна ІВД, з EDTA; 58143 Пробірка для збору зразків крові 

не вакуумна ІВД, з K3EDTA; 47588 Пробірка вакуумна для 

відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА; 10944Збірник зразків 

сечі; 43761Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD; 

57930Набір для збору зразків із транспортним середовищем 

Amies агар, без деревного вугілля; 10171 Контейнер для 

аплікаторів; 43344Чашка Петрі, для тканинної культури; 

61032Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового 

використання; 61033Кювету для лабораторного аналізатора 

ІВД, багаторазового використання; 42936 Штатив для піпеток; 

15186 Штатив на пробірки 

ДК 021:2015 19520000-7  Пластмасові вироби  

2 Обгрунтування 

технічних і якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Придбання пластмасових медичних виробів  для 

забезпечення роботи лабораторії та проведення 

медоглядів 

 

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості, 

розміру бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість – 140000,00грн. 

Очікувана вартість розрахована виходячи з даних 

ProZorro по регіону. 

Розмір бюджетного призначення за рахунок коштів 

місцевого бюджету – 71247,00грн., 

кошти НСЗУ – 68753,00грн. 

 

Біолог        Васютин С.М. 


