
ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4 і постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами та доповненнями)) 

1. Замовник, юридична 
адреса, код ЄДРПОУ 

Комунальне некомерційнс підприємство «Львівське клінічне 
територіальне медичне об'єднання акушерства та 
гінекології» 
(79014, Україна, Львівська обл., Львів, вул. Мечникова,8); 

1.1. Код за ЄДРПОУ 44591929 
2. Підстава для 

опублікування 
обгрунтування 

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету 
Міністрів України від 11.10.2016р. №710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами і доповненнями) 

3. Процедура закупівлі Відкриті торги 
3.1. Код та назва 

класифікатора 
предмета закупівлі, 
частин предмета 
закупівлі (лотів) 

ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби 
медичного призначення різні (43865 - Вакуумна пробірка для 
взяття зразків крові, з K3EDTA, IVD, Пробірка вакуумна для 
збору крові 4.5мл, з КЗЕДТА, 13x75 мм, стерильна, з бузковою 
кришкою, IVD, 100 шт/упак; 57899 -Пробірка вакуумна для взяття 
зразків крові ІВД, з активатором згортання / тромбіном / 
розділовим гелем, Пробірка вакуумна для збору крові, 4мл, з 
активатором згортання, 13x75 мм, стерильна, з червоною 
кришкою, IVD, 100 шт/упак; 57899 - Пробірка вакуумна для 
взяття зразків крові ІВД, з активатором згортання / тромбіном / 
розділовим гелем, Пробірка вакуумна для збору крові 6 мл, з 
активатором згортання, 13x100 мм, стерильна, з червоною 
кришкою, IVD, 100 шт/упак; 42386 - Пробірка вакуумна для 
взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD, Пробірка 
вакуумна для збору кров, 3,6 мл, з цитратом натрію (3,8%), 13x75 
мм, стерильна, з блакитною кришкою, IVD, 100 шт/упак; 43761 -
пробірка центрифужна, нестерильна, IVD,Mkponpo6ipKa 1,5 мл 
тип Eppendorf ПП, з градуюванням, з пробкою, вільні від ДНКаз, 
РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів по 500 штук.; 
12542 - Контейнер для збирання середньої порції сечі 
IVD,Контейнер для сечі ПП 60 мл. градуйований, з полем для 
запису, з гвинтовою кришкою, стерильний, автоклавується; 16822 
- Накінечник піпетки, Наконечники типу Gilson до 200 мкл., 1000 
шт/упак; 16822 - Накінечник піпетки,Наконечники типу Gilson до 
1000 мкл., 500 шт/упак; 62550 - Інструмент для здобуття мазків 
крові ІВД, ручний, Дроп-система для мазків крові, 100 шт/упак.; 
30093 - Допоміжний засіб для відкривання контейнера / посудини, 
Кліпер для відкривання мікропробірок; 57910 - Контейнер для 
збору калу ІВД, з фіксуючимрозчином натрію ацетат/ оцтова 
кислота /формальдегід, Фекальний паразитологічний 
концентратор; 35734 - дозатор рідини лабораторний, 
ручний,Дозатор 8-канальний перемінного об'єму 50-300 мкл.; 
35734 - дозатор рідини лабораторний, ручний, Дозатор 
перемінного об'єму U100, 10-100 мкл; 35734 - дозатор рідини 
лабораторний, ручний,Дозатор перемінного об'єму 20-200 мкл.; 



16822 -Накінечник піпетки, Кювета ПС 3 мл. типу HITACHI; 
16822 - Накінечник піпетки, Наконечники для дозаторів, короткі, 
типу Gilson, 0,1-10 мкл.; 57930 - Набір для збору зразків з 
транспортним середовищем Amiesarap, без деревного вугілля; 
Стерильний аплікатор з пластиковим стрижнем та наконечником 
з віскози, з середовищем AMIES)) 

4. Конкретна назва 
предмету закупівлі 

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 
(згідно списку) 

4.1. Вид предмету закупівлі Товар 

5. Ідентифікатор закупівлі UA-2022-08-18-007308-a 
6. Ідентифікатор рядку 

плану закупівлі 
UA-P-2022-08-18-001241-C 

7. Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

150 000,00 грн. (з ПДВ) - кошти НСЗУ 

8. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмету закупівлі 

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена з врахуванням 
потреби двох відокремлених підрозділів, до кінця 2022 року 3 
врахуванням кількості пацієнтів, аналізуючи потребу у виробах 
медичного призначення за попередні роки. При визначенні 
очікуваної вартості замовником враховано вимоги та методи 
визначення очікуваної вартості предмету закупівлі відповідно до 
наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі». Розрахунок вартості товару здійснювався відповідно до 
обсягів закупівлі та інформації про ціни на товар, що міститься в мережі 
Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах постачальників 
відповідного товару та спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 
електронній системі закупівель. 

9. Обґрунтування технічних 
та якісних 
характеристик предмета 
закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 
відповідно до потреб замовника, зокрема: 

№ 
з/п 

Код НК 024:2019 
«Класифікатор 
медичних 
виробів» 

Найменування 
Медико - технічні вимоги 

№ 
з/п 

Код НК 024:2019 
«Класифікатор 
медичних 
виробів» 

Найменування 

О
ди

ни
ця

 
ви

м
ір

у 

К
іл

ьк
іс

т
ь 

Характеристики (параметри) 

1 43865 Вакуумна 
пробірка для 
взяття зразків 
крові, з K3EDTA, 
IVD 

Пробірка вакуумна 
для збору крові 
4.5мл, з 
КЗЕДТА, 13x75 мм, 
стерильна, з 
бузковою кришкою, 
IVD, 100 іит/упак 

Шт. 3560 Вакуумна пробірка використовується для 
венозного забору крові. Під час витягання 
голки з пробірки не повинен створюватись 
аерозольний ефект. Наповнювач: КЗ ЕДТА; 
Об'єм: 4,5мл.Колір кришки: бузковий; 
Розмір пробірки: 13x75 мм 
Матеріал пробірки: поліетилентерефталат 
Матеріал кришки: поліетилен 
Упаковка: 100 шт. 

2 57899 
Пробірка 
вакуумна для 
взяття зразків 
крові ІВД, з 
активатором 
згортання / 

Пробірка вакуумна 
для збору крові, 4мл, 
з активатором 
згортання, 13x75 
мм, стерильна, з 
червоною кришкою, 
IVD, 100 іит/упак 

Шт. 8 000 Вакуумні пробірки з коагулянтом 
застосовуються для збору крові при різних 
лабораторних аналізах. Стінки пробірок 
зсередини покриті сухіш активатором 
утворення згустку у вигляді кремнезему (Si02) 
для прискорення згортання крові. Під час 
витягання голки з пробірки не повинен 
створюватись аерозольний ефект. 



тромбіном / 
розділовим гелем 

Наповнювач: активатор згортання 
Об'єм: 4мл.Колір кришки: червоний 
Розмір пробірки: 13x75 мм.Матеріал 
пробірки: поліетшентерефталат. Матеріал 
кришки: поліетилен .Упаковка: 100 шт. 

3 57899 
Пробірка 
вакуумна для 
взяття зразків 
крові ІВД, з 
активатором 
згортання / 
тромбіном / 
розділовим гелем 

Пробірка вакуумна 
для збору крові 
6 мл, 3 

активатором 
згортання, 13x100 
мм, стерильна, з 
червоною кришкою, 
IVD, 100 шт/упак 

шт 3 500 Вакуумні пробірки з коагулянтом 
застосовуються для збору крові при різних 
лабораторних аналізах. Стінки пробірок 
зсередини покриті сухим активатором 
утворення згустку у вигляді кремнезему (Si02) 
для прискорення згортання крові. Під час 
витягання голки з пробірки не повинен 
створюватись аерозольний ефект. 
Наповнювач: активатор згортання 
Об'єм: 6мл.Колір кришки: червоний 
Розмір пробірки: 13x100 мм.Матеріал 
пробірки: поліетилентерефталат. Матеріал 
кришки: поліетилен. Упаковка: 100 шт. 

4 42386 - Пробірка 
вакуумна для 
взяття зразків 
крові, 3 
цитратом 
натрію, IVD 

Пробірка вакуумна 
для збору кров, 3,6 
мл, з цитратом 
натрію (3,8%), 
13x75 мм, 
стерильна, з 
блакитною 
кришкою, IVD, 100 
шт/упак 

іит 8 000 Вакуумна пробірка використовується для 
венозного забору крові. Під час витягання 
голки з пробірки не повинен створюватись 
аерозольний ефект. Наповнювач: цитрат 
натрію 3,8% 
Об'єм: 3,6мл.Колір кришки: блакитний 
Розмір пробірки: 13x75 мм. 
Матеріал пробірки: поліетилентерефталат 
Матеріал кришки: поліетилен 
Упаковка: 100 шт. 

5 43761 пробірка 
центрифужна, 
нестерильна, IVD 

Мікропробірка 1,5 
мл тип Eppendorf 
ПП, з 
градуюванням, з 
пробкою, вільні від 
ДНКаз, РНКаз, 
ДНК людини, 
інгібіторів ПЛР та 
пірогенів по 500 
штук. 

шт 7 000 Пробірка має: 
- бути прозорою; 
- мати маркування та поле для підпису; 
- витримувати центрифугування 20000 g; 
- бути вільною від ДНКаз, РНКаз, ДНК та 
пірогенів; 
- бути терморезистентною та витримувати 
- температуру -80 °С до +120 °С. 
В разі якщо документи в оригіналі викладені 
мовою іншою ніж українська, вони мають 
супроводжуватися перекладом на українську 
мову. 

6 12542 Контейнер 
для збирання 
середньої порції 
сечі IVD 

Контейнер для сечі 
ПП 
60 мл. 
градуйований, з 
полем для запису, з 
гвинтовою 
кришкою, 
стерильний, 
автоклаву ється 

Шт. 1100 Контейнер має: 
- бути з поліпропілену; 
- бути стерильний; 
- бути з гвинтовою кришкою; 
- бути розрахований на об'єм 60 мл; 
- мати поле для запису та градуювання; 
- бути призначений для збору матеріалу. 
В разі якщо документи в оригіналі викладені 
мовою іншою ніж українська, вони мають 
супроводжуватися перекладом на українську 
мову. 

7 16822 
Накінечник 
піпетки 

Наконечники типу 
Gilson до 200 мкл., 
1000 шт/упак 

упак 5 Наконечник має: 
- бути жовтого кольору; 
- набирати відповідний об'єм; 
- бути типу Gilson. 

8 16822 
Накінечник 
піпетки 

Наконечники типу 
Gilson до 1000 мкл., 
500 шт/упак 

упак 2 Наконечник має: 
- бути синього кольору; 
- набирати відповідний об'єм; 
- бути типу Gilson. 



9 62550 
Інструмент для 
здобуття мазків 
крові ІВД, ручний 

Дроп-система для 
мазків крові, 100 
шт/упак. 

упак. 1 Система має відповідати вимогам: 
- вироблена з пластику та металу; 
- призначена для безпечного нанесення 
краплини крові на предметні скельця; 
- в результаті використання виробу 
формується краплина крові уніфікованого 
розміру, ідеального для приготування мазку. В 
разі якщо документи в оригіналі викладені 
мовою іншою ніж українська, вони мають 
супроводжуватися перекладом на українську 
мову.Упаковка: ІООиїт/уп 

10 30093 
Допоміжний 
засіб для 
відкривання 
контейнера / 
посудини 

Кліпер для 
відкривання 
мікропробірок 

шт. 5 Кліпер має: 
- бути вироблений з пластику; 
- бути призначений для відкриття звичайних 
микропробірок та мікропробірок із замком. 
1 шт / упак. В складі пропозиції учасником 
мають бути надані копії документів, що 
свідчать про сертифікацію 
виробника/виробництва відповідно вимогам 
стандартів: ISO 13485, ISO 45001:2018 та 
ISO 14001. 
В разі якщо документи в оригіналі викладені 
мовою іншою ніж українська, вони мають 
супроводжуватися перекладом на українську 
мову. 

11 57910 

Контейнер для 
збору калу ІВД, з 
фіксуючимрозчин 
ом натрію 
ацетат/ оцтова 
кислота 
/формальдегід 

Фекальний 
паразитологічний 
концентратор 

наб. 1 Концентратор має підходити для всіх типів 
центрифуги об'ємом 15 мл. Центрифугування 
має проводитись не довше 3-х хвилин. Для 
забору взірця повинна бути спеціальна 
інтегрована ложка. Осад для аналізу повинен 
збиратись внизу пробірки. Не повинен 
потребувати очищення. Концентратор 
одноразового застосування. Має бути наявна 
камера для змішування. Повинен бути наявний 
затвор для повітря/рідини та запобіжний 
фіксатор. Концентратор має містити 
фільтр для твердих частинок. 

12 35734 - дозатор 
рідини 
лабораторний, 
ручний 

Дозатор 8-
канальний 
перемінного об*ему 
50-300 мкл. 

шт 1 Дозатор має: 
- бути призначений для дозування рідини 
об 'ємом від 50 до 300 мкл; 
- бути з кроком дозування 5 мкл; 
- бути виготовлений з міцного, стійкого до 
хімреагентів та вологи матеріалу; 
- мати цифровий дісплей на 4 цифри; 
- відповідати наступному параметру: 
точність: ±2.5-1.0% (або краще); 
- відповідати наступному параметру: 
відтворюваність: <1.25-0.50% (або краще); 
- постачатися в комплектації: дозатор, 
калібрувальний ключ, змазка, настільний 
штатив-кріплення, зразки наконечників, 
- постачатися зі свідоцтвом про повірку 
відповідно діючим ДСТУ, виданим не раніше 
півроку відносно дати постачання; 
- витримувати повторювану стерилізацію у 
автоклаві за температури +121 °С і тиску 1 
атм не менше 20 хвилин; 
- бути сертифікований та мати відповідне 
маркування СЕ;В разі якщо документи в 
оригіналі викладені мовою іншою ніж 
українська, вони мають супроводжуватися 
перекладом на українську мову. 



13 35734 - дозатор 
рідини 
лабораторний, 
ручний 

Дозатор 
перемінного об'єму 
U100, 10-100 мкл 

шт 1 Дозатор має: 
- бути призначений для дозування рідини 
об'ємом від 10 до 100мкл; 
- бути з кроком дозування 1 мкл; 
- бути виготовлений з міцного, стійкого до 
хімреагентів та вологи матеріалу; 
- мати цифровий дісплей на 3 цифри; 
- відповідати наступному параметру: 
точність: ±1.8-0.8% (або краще); 
- відповідати наступному параметру: 
відтворюваність: <0.50-0.15% (або краще); 
- постачатися в комплектації: дозатор, 
калібрувальний ключ, змазка, настільний 
штатив-кріплення, зразки наконечників, 
- постачатися зі свідоцтвом про повірку 
відповідно діючим ДСТУ, виданим не раніше 
півроку відносно дати постачання; 
- витримувати повторювану стерилізацію у 
автоклаві за температури +121 ° С і тиску 1 
атм не менше 20 хвилин; 
- бути сертифікований та мати відповідне 
маркування СЕ; 

14 35734 - дозатор 
рідини 
лабораторний, 
ручний 

Дозатор 
перемінного об'єму 
20-200 мкл. 

шт 1 Дозатор має: 
- бути призначений для дозування рідини 
об'ємом від 20 до 200мкл; 
- бути з кроком дозування 0,2 мкл; 
- бути виготовлений з міцного, стійкого до 
хімреагентів та вологи матеріалу; 
- мати цифровий дісплей на 4 цифри; 
- відповідати наступному параметру: 
точність: ±1.8-0.6% (або краще); 
- відповідати наступному параметру: 
відтворюваність: <0.50-0.15% (або краще); 
- постачатися в комплектації: дозатор, 
калібрувальний ключ, змазка, настільний 
штатив-кріплення, зразки наконечників, 
- постачатися зі свідоцтвом про калібрування 
відповідно діючим ДСТУ, виданим не раніше 
півроку відносно дати постачання; 
- витримувати повторювану стерилізацію у 
автоклаві за температури +121 ° С і тиску 1 
атм не менше 20 хвилин; 
- бути сертифікований та мати відповідне 
маркування СЕ; В разі якщо документи в 
оригіналі викладені мовою іншою ніж 
українська, вони мають супроводжуватися 
перекладом на українську мову. 

15 16822 
Накінечник 
піпетки 

Кювета ПС 3 мл. 
типу HITACHI 

упак. 6 Кювети мають: 
- бути об'ємом 3 мл; 
- бути з полістиролу. 
В разі якщо документи в оригіналі викладені 
мовою іншою ніж українська, вони мають 
супроводжуватися перекладом на українську 
мову. 

16 16822 
Накінечник 
піпетки 

Наконечники для 
дозаторів, короткі, 
типу Gilson, 0,1-10 
мкл. 

упак 1 Наконечник має: 
- бути нейтрального кольору; 
- набирати відповідний об'єм; 
- бути універсальними та підходити до різних 
дозуючих піпеток. 
В разі якщо документи в оригіналі викладені 
мовою іншою ніж українська, вони мають 
супроводжуватися перекладом на українську 
мову. 



17 57930 Стерильний шт 100 Аплікатори мають: 
Набір для збору аплікатор з - бути в транспортній пробірці; 

зразків з пластиковим - бути розміром 12*150 мм; 
транспортним стрижнем та - бути з середовищем AMIES без вугілля; 
середовищем наконечником з - бути стерильні, апірогенні; 
Amiesaeap, без віскози, 3 - бути з пластиковим стрижнем та 
деревного вугілля середовищем наконечником з віскози. 

AMIES В складі пропозиції учасником мають бути 
надані копії документів, що свідчать про 
проходження процедури оцінки відповідності 
виробника вимогам «Технічногорегламенту 
щодо медичних виробів», затвердженого 
Постановою КМУ від 02.10.2013 року №753: 
Декларація про відповідність, Сертифікат 
відповідності. 


