
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 
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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 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

101 упаковка 

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 –  95 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 09-07-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-09-000311-a 

 

 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

         33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання 
 

№ 

пп 

Найменування НК 024:2019 "Класифікатор медичних 

виробів" 

Од. виміру Кількість 

1 CITOLAB 11M – тест смужки діагностичні для аналізу сечі, 

№100 

54514 - численні аналіти сечі, набір, 

колориметрична тест смужка, експрес аналіз 

Уп. 100 

2 CITOLAB 11К – калібрувальні тест смужки для апарату 

CITOLAB READER 300, №25 

54514 - численні аналіти сечі, набір, 

колориметрична тест смужка, експрес аналіз 

Уп. 1 

 

 

№ Найменування Технічні вимоги до предмету закупівлі 

1 
CITOLAB 11M – тест смужки 

діагностичні для аналізу сечі, №100 

1.Мають використовуватись з апаратом CITOLAB READER 300, Корея. 

2.Мають забезпечувати швидке визначення 11 показників сечі за допомогою аналізатора CITOLAB 

READER 300. 

3.Загальний термін придатності тестів не менше 24 місяців. 

4.Умови зберігання тестів у діапазоні не гірше від 2 до 30
о
С 

5.Порогові рівні визначення: 

- глюкози не вище за 50 мг/дл 

- кетони не вище за 5 мг/дл 

- білку не вище 10-15 мг/дл 

- еритроцитів не вище 10 Ер/мкл 

- лейкоцитів не вище 25 Лей/мкл 

- нітритів не вище 0,05 мг/дл нітрит іонів 

2 

CITOLAB 11К – калібрувальні тест 

смужки для апарату CITOLAB 

READER 300, №25 

1. Мають використовуватись для калібрування апарату CITOLAB READER 300. 

2. Загальний термін придатності не менше 24 місяців. 

 


