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

Код за ЄДРПОУ 44591929 

2. Підстава для 
опублікування 
обґрунтування 

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 

-

Код та назва 
класифікатора 
предмета закупівлі, 
частин предмета 
закупівлі (лотів) 

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні ( Лабораторні 
реактиви) 7 лотів: 
Лот №1. Лабораторні реактиви для гематологічного аналізатора ВС 
3200, код НК 024:2019: 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, 
автоматичні / напівавтоматичні системи, 55866 - Підрахунок клітин крові 
IVD, контрольний матеріал 
Лот №2. Лабораторні реактиви для біохімічного аналізатора NEO-
СНЕМ 100, код НК 024:2019: 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза 
(AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 38556 -
Набір аланін-амінотрансферази, 30181 - Набір реагентів для вимірювання 
загальних білків, Діагностичний набір для визначення концентрації 
загального білка, 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози, 
30157 - Набір реагентів для вимірювання білірубіну, 30158 — Набір 
реагентів для визначення вмісту азоту в сечі, 30161 Набір реагентів для 
визначення вмісту креатиніну, 30211 -Набір реагентів для вимірювання 
компонентів у сироватці, 30211 -Набір реагентів для вимірювання 
компонентів у сироватці 
Лот №3. Лабораторні реактиви для коагулометра MINI CLOT-04, код 
НК 024:2019: 30592 - Активований частковий тромбопластиновий час 
IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз, 55981 -
Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз 
утворення згустку, 55997 - Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз 
утворення згустку, 41403 - Буферний калібратор гемостазу, 55997 -
Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку. 
Лот №4. Реактиви для біохімічного аналізатора ERBA XL -100, 
коагулометра ECL 412, імуноферментного аналізатора Labline 028, 
код НК 024:2019: 41830-Набір для визначення загального білірубіну, 
52941-Набір для визначення амілази, 30159 - Набір для визначення 
холестерину, 53989 - Набір для визначення загального білка, 53393 -
Набір для визначення ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), 53412-
Набір для визначення ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНІЦ), 30216-
Калібратор ЛПВЩ/ ЛПНЩ 30216-Набір контролів для біохімічних 
аналізаторів (норма), 30216-Набір контролів для біохімічних аналізаторів 
(патологія), 53462-Набір для визначення тригліцеридів, 53586-Набір для 
визначення сечової кислоти, 52876-Набір для визначення хлоридів, 
45789-Набір для визначення кальцію, 30155-Набір для визначення 



альбуміну, 53252-Набір для визначення креатинину, 53590-Набір для 
визначення сечовини, 52955-Набір для визначення ACT, 55925 -Набір для 
визначення AJ1T, 53303-Набір для визначення концентрації глюкози, 
63377-Промивний розчин для проточної кювети, 30591-Тромбопластин 
рідкий, 30541-Набір для визначення фібриногену, 30541- Імідазол 
Сольовий буфер, 30592-Набір для визначення АЧТЧ, 30593-Розчин 
хлориду кальцію, 30216-Контрольна плазма норма, 30216-Контрольна 
плазма патологія, 30216-Стандарт норм. Плазма 52866-Сенсорна карта 
093 GASTAT- navi, 30531-Erba Гематологічний контроль нормальний НЗ 
CON N, 30318-ІФА-тироїд-ТТГ, ЗОЗП-ІФА-тироїд-анти-ТПО, 30309-
ІФА-тироїд-Т4 вільний, З0308-ІФА-Тироїд-Т3 вільний, 58728-ІФА-
тироїд-анти-ТГ,54372-ІФА-тироїд-Тиреоглобулін,30325-ІФАПролактин, 
5425З -ІФ А-Гонадотропі н-ЛГ, 54186-ІФА-Гонадотропін-ФСГ, 30368-
ІФА-Стероїд-Кортизол, 30323-ІФА-Стероїд-Прогестерон, 30327-ІФА-
Стероїд-Тестостерон, 30275-ІФА-^Е-загальний, 43689-ХГЛ-ІФА, 54665-
ПСА заг. - ІФА, 54669-ПСА вільн.-ІФА,54588-СА125 - ІФА, 59863-ІФА-
АНТИ-Люіс-Сумарні Антитіла, 52133-ІФА набір EQUI Ascaris 
lumbricoides IgG, 62915-EQUI anti-Lamblia, 52418-EQUI Toxocara canis 
IgG, 54152-ІФА-Набір реагентів для визначення 17-бета-Естрадіолу, 
54210-Набір реагентів для імуноферментного визначення концентрації 
вільної Р-субодиниці хоріонічного гонадотропіна людини, 53717-Набір 
реагентів для імуноферментного визначення концентрації феритину, 
53707-Набір реагентів для імуноферментного визначення концентрації С-
реактивного білка, 30327-Набір реагентів для визначення Тестостерону 
вільного, 54139-Тест-система для визначення ДГЕАс в сироватці та 
плазмі крові, 54301-Тест-система для визначення РРАР в сироватці та 
плазмі крові - ІФА, 30330-Тест-система для визначення Естріол в. в 
сироватці та плазмі крові- ІФА, 52866-Пак-реарент до аналізатора 
електролітів SeletctaLyte, 48319-M>A-HBsAg, 200визн, 30350-ІФА-25-ОН 
вітаміну D, 47345-ІФА-Д-димер, 61534-ІФА Прокальцитонін. 
Лот №5. Набір реактивів та витратних матеріалів для аналізатора 
SYSMEX ХР-300, код НК 024:2019: 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, 
реагент, 59058 - Миючий і очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих 
/ полуавтоматізіванних систем, 55866 - Підрахунок клітин крові IVD. 
Лот №6. Реактиви до гематологічного аналізатора Mispa Count Х-3, 
код НК 024:2019: 55866 Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in 
vitro), контрольний матеріал, 61165 Реагент для лізису клітин крові IVD 
(діагностика in vitro,) 59058 Розчин для промивання/очищення IVD 
(діагностика in vitro), для автоматичного/напівавтоматичного 
обладнання. 
Лот №7. Лабораторні реактиви для ручної методики досліджень, код 
НК 024:2019:52924 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, 
спектрофотометричний аналіз, 38499 Комплект активності аспартат 
амінотрансферази, 63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін 
ІВД, комплект, спектрофотометрія, 43264 - Набір для визначення білкової 
фракції, 55872 Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний 
аналіз, 53301 Глюкоза, 61900 Білок загальний, 42694 Барвник для 
кислотостійких бактерій, набір, IVD, 41823 Контроль біохімічних 
показників, рівень норма, 41821 Багатокомпонентний клінічний хімічний 
контроль, аналізований, абнормальний, 30161 Набір реагентів для 
визначення вмісту креатиніну, 63271 Бета-гемолітична числена група 
стрептокок стрептоліцін О антитіла ІВД, набір, аглютинація, 30500 Набір 
реагентів для вимірюання ревматоїдних факторів, 30499 Набір реагентів 
для вимірюання С-реактивного білка, 52924 Аланінамінотрансфераза 
(ALT) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз, 38499 Комплект 
активності аспартат амінотрансферази, 38502 Амілазний комплект, 63410 



Загальний/кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, 
спектрофотометрія, 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний 
спектрофотометричний аналіз, 63333 Сечовина ІВД, комплект, 
спектрофотометрія, 61900 Білок загальний, 30183 Набір реагентів для 
вимірювання сечової кислоти, 53359 Холестерин загальний, 43203 Набір 
для проведення тимолової проби, 54519 Кетони сечі IVD, набір, 
колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз, 54518 Глюкоза сечі IVD, 
набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз, 54522 рН сечі IVD, 
набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз, 54551 Скринінг 
біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент, 63333 Сечовина ІВД, 
комплект, спектрофотометрія, 52532 Анти-А групове типування 
еритроцитів IVD, антитіла, 52538 Анти-В групове типування еритроцитів 
IVD, антитіла, 52647 AHTH-RII(D) групове типування еритроцитів IVD, 
антитіла, 30592 Активований частковий тромбопластиновий час IVD, 
набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз, 30598 Набір реагентів для 
визначення резус-фенотипу, 52899 Натрій (Na+) IVD, реагент, 43550 
Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD,30658 Множинна 
антимікобактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір, 
44946 Фарбування за Романовським IVD, набір, 42959 Барвник Май-
Грюнвальда, IVD, 37755 Комплект для ідентифікації Корінебактеріум, 
45351 Метиленовий синій розчин IVD) 

4. Конкретна назва 
предмету закупівлі 

Д К 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні 
реактиви) 7 лотів 

Вид предмету закупівлі послуги 

5. Ідентифікатор закупівлі UA-2022-08-30-008235-a 
6. Ідентифікатор рядку 

плану закупівлі 
UA-P-2022-08-30-000842-C 

7. Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

1 651 500,00грн. з ПДВ (кошти НСЗУ), з яких: 
ЛОТ 1 - 51 000,00 гри.; 
ЛОТ 2 - 3 6 000,00 гри.; 
ЛОТ 3 - 4 5 000,00 гри. 
ЛОТ 4 - 1 0 5 0 000,00 гри.; 
ЛОТ 5- 248 000,00 грн; 
ЛОТ 6 - 2 8 000,00 грн; 
ЛОТ 7 - 193 000,00 грн. 

8. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмету закупівлі 

При визначенні очікуваної вартості замовник враховував вимоги та 
методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що 
визначаються 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». 
Відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" 
планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби та 
включається до річного плану закупівель. Загальна очікувана 
вартість предмета закупівлі визначена шляхом отримання 
інформації через мережу internet, аналізу середньостатистичних 
цін, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній 
системі закупівель "Prozorro», а також розрахунку очікуваної 
вартості обумовленої статистичними даними про середньомісячне 
використання лабораторних реактивів. Обсяги визначено 
відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу 
фактичного фінансування на 2022рік 



Обґрунтування технічних Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 
та якісних відповідно до потреб Замовника. Вимоги до технічних та якісних 
характеристик предмета характеристик предмету закупівлі встановлені відповідно до 
закупівлі специфіки надання медичної допомоги. Лабораторні реактиви 

повинні бути сумісні з вказаними у тендерній документації 
аналізаторами. Учасник повинен надати підтвердження відповідності 
своєї тендерної пропозиції медико-технічним вимогам, які запропоновані 
Замовником у цьому Додатку до тендерній документації по ЛОТу, в 
якому він збирається прийняти участь, заповнивши графу відповідності. 

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції скан-копію 
дозволу (ліцензії) відповідного органу на провадження такого виду 
діяльності або лист-пояснення про відсутність потреби у такому дозволі. 
Учасник повинен підтвердити, що термін придатності на момент 
поставки Товару складатиме не менше 75% від загального терміну 
придатності, визначеного виробником, та що на момент поставки Товару 
разом з первинними документами Постачальник надасть документ, що 
підтверджує термін придатності Товару. 

Усі реагенти та витратні матеріали визначені в Додатку до тендерної 
документації мають бути сумісними з вказаним аналізатором та повинні 
бути дозволені до застосування на території України. 

На підтвердження Учасник повинен надати завірені копії декларації 
або копії документів, що підтверджують можливість застосування 
медичних виробів за результатами проходження процедури оцінки 
відповідності згідно вимог Технічного регламенту, або інший документ, 
що підтверджує, що запропонований ним товар ввезений на митну 
територію України (вироблений на території України) до закінчення 
терміну дії Декларації відповідності щодо медичних виробів для 
діагностики. Під час поставки Товару Постачальник надає Замовнику: 

- сертифікати або посвідчення якості, на кожну окрему партію товару 
оформлених відповідно чинного законодавства. 

- інструкції з медичного використання лікарських засобів українською 
мовою.Тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до 
даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час 
перевезення. 


