
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 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

21200 штук 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Україна, 03126, Київ, проспект Любомира Гузара, 3, склад лікарських засобів 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі –  145 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 13-07-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-13-000675-a 

 

 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

         33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 

 

№ Назва НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» Кількість Од. виміру 

1 

Пробірка з активатором згортання, об'ємом 10 мл, з 

пробкою, з круглим дном, не вакуумна 

57900 – Пробірка для збору зразків крові не вакуумна, 

ІВД з ЕДТА 

11 000 штуки 

2 

Пробірка для взяття капілярної крові з K3 ЕДТА, не 

вакуумна  

58143 – Пробірка для збору зразків крові не вакуумна, 

ІВД, з К3ЕДТА 

5 000 штуки 

3 

 

Пробірка з К3 ЕДТА, об’ємом 2 мл, з градуюванням, не 

вакуумна 

58143 – Пробірка для збору зразків крові не вакуумна, 

ІВД, з К3ЕДТА 

5 000 штуки 

4 

Комплект для взяття мазків – пробірка та пластикова 

паличка з намотуванням із віскози 

46238 – Стерильна пробірка 200 штуки 

 

 

№ Назва Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі 

1 
Пробірка з активатором згортання, об'ємом 10 

мл, з пробкою, з круглим дном, не вакуумна 

Пробірка повинна бути з активатором згортання та з пластиковими гранулами, з круглим 

дном, без градуювання, матеріал пробірки поліпропілен (ПП).  

Пробірка має бути герметично закрита гофрованою пробкою, колір пробки – прозорий з 

чорною вставкою, матеріал пробки - поліетилен низької щільності (LD-PE). Пробірка повинна 

витримувати центрифугування 2000 g. Час центрифугування 10 хв.  

Розміри пробірки: 

- Об’єм пробірки - 10,0 мл 

- Діаметр пробірки - 16,8 мм 

Довжина пробірки - 95 мм 



Групове пакування не більше 100 шт/упаковка. 

2 

 

Пробірка для взяття капілярної крові з K3 

ЕДТА, не вакуумна  

Пробірка для взяття капілярної крові повинна складатися з пробірки та капіляру, вбудованого 

в ковпачок. 

Пробірка повинна містити наповнювач К3  ЕДТА, нанесений розпиленням на внутрішню 

стінку пробірки та капіляра.  

Пробірка повинна мати два ковпачки червоного кольору, в перший ковпачок вбудований 

капіляр, другий ковпачок - надітий на дно пробірки.  

Пробірка повинна бути з подвійним дном: зовнішнє дно – пласке, внутрішнє дно – кругле, з 

червоною позначкою об’єму проби.  

Розміри: 

Об`єм проби (капіляра): 200 мкл  

Довжина капіляру 70 мм 

Діаметр пробірки 10,8 мм 

Довжина пробірки (з ковпачком) 47,6 мм 

Довжина пробірки (без ковпачка) 46,6 мм 

Матеріал пробірки – Поліпропілен (ПП). 

Матеріал кришки - Поліетилен низької щільності (HD-PE).  

Групове пакування не більше 100 шт/упаковка. 

3 

 

Пробірка з К3 ЕДТА, об’ємом 2 мл, з 

градуюванням, не вакуумна 

Пробірка повинна бути з антикоагулянтом К3 ЕДТА, концентрація 1,6 мг/мл крові. 

Пробірка повинна мати кругле дно, принт  із зазначенням антикоагулянту, мати градуювання, 

мати  гофровану червону пробку, що захлопується. Пробірка повинна витримувати 

центрифугування  2000 об/хв. Час центрифугування 10 хв.    

Характеристики: 

Об`єм проби - 2 мл 

Розмір пробірки - 55х12 мм 

Матеріал пробірки – поліпропілен. Матеріал кришки - поліетилен низької щільності. 

Групове пакування не більше 100 шт/упаковка. 

4 
Комплект для взяття мазків – пробірка та 

пластикова паличка з намотуванням із віскози 

Комплект має складатися з прозорої пробірки із полістиролу (16х100 мм) з вбудованою в 

кришку пластиковою паличкою з віскозною намоткою (довжина пластикової палички 150 мм). 

Комплект має бути стерильний, індивідуально упакований. Групове пакування не більше 100 

шт/упаковка. 

 


