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

вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження замовника 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 38430000-8 Детектори та аналізатори 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Автоматичний електрохемілюмінесцентний аналізатор – 1 шт. 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Україна, 03126, Київ, проспект Любомира Гузара, 3, матеріальний склад  

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
до 31 липня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі –  785 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 01-06-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-01-000690-b 

 

 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

38430000-8 Детектори та аналізатори 

 

Код згідно класифікатора мед. 

виробів  

НК 024:2019 

Найменування товару Од. виміру Кількість 

56701 — Автоматичний 

імунохемілюмінесцентний IVD 

аналізатор 

 

Автоматичний електрохемілюмінесцентний аналізатор шт. 1 

 

 

№ 

з/п 

 

Вимога 

1 Пристрій має використовувати метод прямого електрохемілюмінесцентного імуноаналізу (ЕХЛ) 

2 
Пристрій має бути призначений для якісного або кількісного аналізу аналітів у зразках сироватки та плазми людини, включаючи аналіти 

гормонів 

3 Пристрій повинен застосовувати щонайменше два принципи вимірювання: сендвіч-аналіз і конкурентний аналіз 

4 
Пристрій має включати обов’язкові модулі: модуль підготовки, модуль ліній рідини, модуль регулювання температури, модуль оптичного 

визначення траєкторії 

5 
Програмне забезпечення пристрою повинно мати можливість автоматичного введення інформації про всі аналітичні реагенти, калібратори і 

матеріали контроля якості, що відповідають пристрою 

6 Пристрій має обов’язково включати аналітичний блок і блок управління 

7 
Аналітичний блок повинен включати наступні функції: додавання зразків і реагентів, необхідних для повністю автоматизованої 

імунореакції і аналізу, автоматичне сканування зразків пацієнта, електрохімічне вимірювання, передача результату  

8 
Блок управління повинен забезпечувати функцію введення і виведення даних, функцію оцінки результатів,  функцію калібрування 

пристрою і функцію повного контроля якості 



9 

Пристрій повинен відповідати наступним вимогам до електроживлення: 

• Напруга: змінного струму (100-240) В;  

• Частота: 50/60 Гц;  

• Номінальна вхідна потужність: 800 ВА 

10 

Пристрій повинен працювати при наступних умовах навколишнього середовища:  

• Робоча температура: 10 °C ~ 30 °C;  

• Робоча вологість: < 80%;  

11 

Пристрій повинен відповідати наступним експлуатаційним характеристикам:  

• Швидкість проведення аналізу: не менше 86 аналізів/год 

• Кількість зразків одночасно: не менше 30 зразків 

• Мати не менше 10 слотів для розміщення спеціальних картриджів з реагентами, що підтримують змішування магнітних частинок 

• Здійснювати визначення рівня рідини 

• Здійснювати визначення блокування зондів 

• Здійснювати визначення рівня реагенту 

12 

Пристрій повинен використовувати реакційну систему тріс (2,2’-біпіридин) рутеній (II), засновану на методі прямого 

електрохемілюмінесцентного імуноаналізу (ЕХЛ) 

13 Пристрій повинен використовувати одноразові пластикові планшети для утримання реакційних рідин і для інкубації.  

14 

В пристрої повинні бути розташовані наступні канальні порти: 

 USB-порт – для підключення USB-флешки та інших стандартних периферійних пристроїв 

 Порти для підключення лабораторної інформаційної системи 

15 
Програмне забезпечення повинно надавати можливість управління пристроєм як за допомогою зовнішньої миші, так і за допомогою 

сенсорного екрану 

16 Пристрій повинен бути оснащений сканером штрих-кодів, який запускається автоматично при відкритті дверцят картриджу із зразком 

17 Пристрій повинен бути оснащений вбудованим принтером  

 


