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виконання робіт чи надання 

послуг 

27 951 одиниця 

Місце поставки товарів або місце 
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Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
до 31 грудня 2021 року 
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інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 21-09-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-21-001555-c 

 

 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

         33140000-3 Медичні матеріали 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 
 

№ 

п/п 

Назва Од. 

вим. 

К-ть Опис НК 024:2019 

1 Пластир бактерицидний 1,9*7,2 на ПВХ основі №100 шт. 150 Водонепроникний, повітропроникний і 

гіпоалергенний бактерицидний пластир на 

полімерній основі.  

Розмір 1,9*7,2 см. В упаковці 100 шт. 

47378 

2 Аплікатор на пласт.паличці в транспортній пробірці із 

захисним ковпачком стерильний 

шт. 5000 Для забору матеріалу. Матеріал-поліпропілен, 

стерильний. 

47776 

3 Щітка гінекологічна цервікальна "Cito"  №1 стер. шт. 5000 Щіточка гінекологічна цервікальна "Сіtо" 

стерильна, одноразового використання, 

виготовлена з пластику. 

57938 

4 Дзеркало вагінальне однораз.застосування р.М , стерильне шт. 5000 Дзеркало вагінальне стерильне, одноразового 

використання, зроблене з прозорого пластика. 

Розмір М. 

37468 

5 Шпатель одноразовий дерев.стерильн.150*18*1,6мм шт. 6000  Шпатель отоларингологічний дерев'яний, 

шліфований 150х18х1.6 мм стерильний. 

14066 

6 Стерілан 180-60 №1000 пак. 12 Смужки індикаторні для візуального  контролю 

якості стерилізації. 

36788 

7 Стерілан 132-20  №1000 пак. 2 Смужки індикаторні для візуального  контролю 

якості стерилізації. 

36788 

8 Стерілан 132-20 Уп №1000 пак. 10 Смужки індикаторні для візуального  контролю 

якості стерилізації. 

36788 

9 Тест швид. для виз.креатинкінази МВ (КК-МВ), міоглобіну, 

тропонгіну 1, CMC-W23M 

шт. 300 Швидкий тест для якісного виявлення маркерів 

серцевого тропоніну І/КК-МВ/ міоглобіну  в 

цільній крові, сиворотці чи плазмі з метою 

діагностики інфаркту міокарду (ІМ). 

46988 

10 Термопапір 110 х 25 шт. 500 Рулонний папір для електрокардіографів і 

фетальних моніторів Зовнішня  намотка.  

Ø втулки 12 мм. Ø рулона 45мм. З діаграмною 

сіткою. 

16754 

11 Азопірамова проба 400 виз.  пак. 20 Набір реактивів азопірамової проби призначений 

для контролю якості перед стерилізаційної очистки 

54551 



виробів медичного призначення.  

Склад набору: 

1.Амідопірин – 2флак. По 5г; 

2.Аніліну гідро хлорид – 2 флак. По 0,075г. 

12 Ємкість для сечі 120 мл стерильна шт. 5000 Ємкість з кришкою призначена для збору та 

зберігання зразків сечі. Кришка повинна 

загвинчуватися та забезпечувати герметичність 

вмісту. 

Матеріал: ємкість – полімерний матеріал, кришка – 

поліетилен низького тиску.  

Об’єм – 120 мл. 

Ємкість повинна бути стерильною, в 

індивідуальній упаковці. 

31400 

13 Тест-смужки Акку-Чек Перформа №50 шт. 100 Тест-смужки одноразового використання, 

призначені для кількісного визначення рівня 

глюкози у свіжій капілярній крові. 

Використовуються лише з глюкометром Акку-Чек 

Перформа. 

30854 

14 Ацетонтест №50 пак. 10 Індикаторні смужки одноразового використання, 

призначені для визначення концентрації кетонових 

тіл в сечі людини, за допомогою кольорової шкали, 

нанесеної на етикетку. 

30226 

15 Глюкотест №100 пак. 10 Індикаторні смужки одноразового використання, 

призначені для визначення концентрації глюкози в 

сечі людини, за допомогою кольорової шкали, 

нанесеної на етикетку. 

30226 

16 рН-тест №50 пак. 10 Індикаторні смужки одноразового використання,  

призначені для визначення рівня рН у сечі людини, 

за допомогою кольорової  шкали, нанесеної на 

етикетку 

30226 

17 Пентафан №50 (кр,кет,глюк,білок РН) упак. 50 Ручний метод ,5 параметрів аналізу сечі: кров, рН, 

кетони, глюкоза, білок. 

54514 

18 Електрод для моніторингу Rtl Dot TM на спіненій основі з 

липким гелем №30 

пак. 50 Електрод   використовується  при діагностиці для 

ЕКГ апарату.  

Круглої форми. Розмір (діаметр): 58 мм. Строк 

придатності  36 місяців. 30 штук в упаковці. 

35035 

19  АлАТ(Райтмана-Фенкеля з калібратором)  250*125*60 600мл наб. 20 Аланінамінотрансфераза. Набір використовується 

для визначення активності аланінамінотранферази 

у сироватці крові людини.  Набір розрахований на 

52924 



60 макровизначень або 250 мікровизначень. Об’єм 

розчину 600мл.  

Склад набору:  

1.Субстратно-буферний розчин АлАТ – 1фл з 50мл.  

2.Стоп-реагент – 1фл з 50мл. 3.Калібрувальний 

розчин – 1ампула з 5мл. 

4.Гідроокис натрію розчин чи сухий – 1фл з 50мл 

або з 8г. 

20 АсАТ (Райтмана-Френкеля з калібратором)250*125*60 600мл наб. 10 Аспартататамінотрансфераза. Набір застосовується 

для визначення активності 

аспартатамінотрансферази у сироватці крові 

людини. Набір розрахований на 60 макровизначень 

або 250 мікровизначень. Об’єм розчину 600мл.  

Склад набору:  

1.Субстратно-буферний розчин АсАТ – 1фл з 50мл. 

2.Стоп-реагент – 1фл. 

3.Калібрувальний розчин – 1ампула з 5мл. 

4. Гідроокис натрію розчин чи сухий – 1фл з 50мл 

або з 8г. 

38499 

21 Пробірка 12-75мм 5мл шт. 100 Пробірка круглодона виготовлена  з полістиролу 

(ПС), прозора.  

Розмір 12х75, місткість 5 мл. 

46237 

22 Мікропробірка Eppendorf 2мл 500шт пак. 2 Матеріал – поліпропілен, напівпрозорі, з кришкою. 

Об’єм 2 мл. Призначені для зберігання, 

транспортування та центригування різних 

середовищ та біологічних матеріалів. 

62225 

23 Піпетка Пастера 3 мл ПЕ, стер. шт. 500 Піпетка Пастера призначена для точного дозування 

різних рідин. 

Матеріал: поліетилен 

Довжина: 178 мм. В індивідуальній упаковці. 

Стерильна. 

43375 

24 Пластир хірургічний паперова основа 2,5см х 5м шт. 25 Пластир медичний хірургічний на паперовій основі 

загального призначення. Гіпоалергенний 

адгезивний шар.  

Ширина 2,5 см, довжина – 5м. 

34831 

25 Крафт-папір д/стерилізації кг 50 Розмір листа: 70*100 см; Щільність: 90 г/м
2
 Колір: 

коричневий. Використовується для пакування 

медичних виробів, виготовлення пакетів для 

повітряної та парової стерилізації.   

13735 



26 Папір фільтрувальний кг 10 Марка Ф ДСТУ 12026-76. Розмір листів 480х370 

мм. Маса паперу площиною 1 м
2
, 74,6г. 

45522 

27 Крафт-пакет д/стерилізації ПБСП 150*250 № 100 шт. 2 Призначений  для стерилізації металевих 

інструментів та їх зберігання. Строк зберігання 

стерильності в пакеті після парової, повітряної  або  

етиленоксидної стерилізації – 60 діб. Колір  

коричневий. 

Ширина 15 см, довжина 25 см. В упаковці 100 шт. 

13735 

28 Крафт-пакет д/стерилізації ПБСП 250*320  № 100 пак. 2 Призначений  для стерилізації металевих 

інструментів та їх зберігання. Строк зберігання 

стерильності в пакеті після парової, повітряної  або  

етиленоксидної стерилізації – 60 діб. Колір  

коричневий. 

Ширина 25 см, довжина 32 см. В упаковці 100 шт. 

13735 

29 Крафт-пакет д/стерилізації ПБСП 300*390 № 100 пак. 2 Призначений  для стерилізації металевих 

інструментів і їх зберігання. Строк зберігання 

стерильності в пакеті після парової, повітряної  або  

етиленоксидної стерилізації – 60 діб. Колір  

коричневий. 

Ширина 30 см, довжина 39 см. В упаковці 100 шт. 

13735 

30 Крафт-пакет д/стерилізації ПБСП 300*450 № 100 пак. 2 Призначений  для стерилізації металевих 

інструментів і їх зберігання. Строк зберігання 

стерильності в пакеті після парової, повітряної  або  

етиленоксидної стерилізації – 60 діб. Колір  

коричневий. 

Ширина 30 см, довжина 45 см. В упаковці 100 шт. 

13735 

31 Крафт-пакет д/стерилізації ПБСП 400*500 № 100 пак. 2 Призначений  для стерилізації металевих 

інструментів та їх зберігання. Строк зберігання 

стерильності в пакеті після парової, повітряної або 

етиленоксидної стерилізації – 60 діб. Колір  

коричневий. 

Ширина 40 см, довжина 50 см. В упаковці 100 шт. 

13735 

  


