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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 

8404 одиниці 

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 – 148 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 09-11-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-09-001561-b 

 

 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

         33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 

 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 
 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

вим. 
Кіл-ть Опис НК 024:2019 

1 Пробірка К3 ЕДТА 0,5 без 

капіляра  фіол.пр. №100 

пак 50 Пробірка призначена для збору капілярної крові. 

Наповнювач: К3 ЕДТА 

Об’єм: 0,5 мл 

Колір кришки-фіолетовий 

47588 

2 Пробірка з цитратом натрію 

3,8% 13*75 3,6мл 

блак.кр.№100шт 

пак 100 Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Під час витягання 

голки з пробірки не повинен створюватись аерозольний ефект.  

Наповнювач: з цитратом натрію (3,8%)  

Об’єм: 3,6 мл  

Колір кришки: блакитний  

Розмір пробірки: 13х75 мм  

Матеріал пробірки: поліетилентерефталат 

Матеріал кришки: поліетилен 

Упаковка: 100 шт. 

42585 

3 Пробірка VACUSERA К3 

ЕДТА 2мл 13*75  №100 буз.кр 

пак 100 Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Під час витягання 

голки з пробірки не повинен створюватись аерозольний ефект. 

Наповнювач: К3 ЕДТА 

Об’єм: 2 мл 

Колір кришки: бузковий 

Розмір пробірки: 13х75 мм 

Матеріал пробірки: поліетилентерефталат 

Матеріал кришки: поліетилен 

Упаковка: 100 шт. 

47588 

4 Пробірка VACUSERA з 

активатором згортання 

9мл,16*100 чер.кр №100 

пак 100 Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Під час витягання 

голки з пробірки не повинен створюватись аерозольний ефект. 

Наповнювач: активатор згортання 

Об’єм: 9 мл 

Колір кришки: червоний 

Розмір пробірки: 16х100 мм 

Матеріал пробірки: поліетилентерефталат 

Матеріал кришки: поліетилен 

42386 



Упаковка: 100 шт. 

5 Мікропробірка Eppendorf 

1,5мл з кришкою 500шт 

шт 3000 Застосовується для зберігання і транспортування біологічних матеріалів, крові, рідин, 

реактивів та їх похідних. Мікропробірка має кришку, що забезпечує щільну 

герметизацію пробірки та дозволяє використовувати її в центрифугах для сепарації. 

Матове вікно на поверхні пробірки призначене для лабораторних записів. Має 

градуювання. 

Дно: конічної форми 

Матеріал: поліпропілен 

Колір: прозорий 

Об’єм: 1,5 мл 

Упаковка: 500 шт. 

43761 

6 Мікропробірка Eppendorf 2мл 

з кришкою №500 

шт 5000 Застосовується для зберігання і транспортування біологічних матеріалів, крові, рідин, 

реактивів та їх похідних. Мікропробірка має кришку, що забезпечує щільну 

герметизацію пробірки та дозволяє використовувати її в центрифугах для сепарації. 

Матове вікно на поверхні пробірки призначене для лабораторних записів. Має 

градуювання. 

Дно: конічної форми 

Матеріал: поліпропілен 

Колір: прозорий 

Об’єм: 2 мл 

43761 

7 Наконечник Гілсон 10мкл 

№1000 білий 

пак 50 Призначені для точного дозування та піпетування різних рідин за допомогою 

автоматичних дозаторів. 

Місткість: 10 мкл 

Колір: білий 

Матеріал: поліпропілен 

16822 

8 Ємкість скляна  спеціальна 

медична типу ЄВ 

шт 3 1.Матеріал: медичне скло по ГОСТ 19808 

2.Довжина: 370±10 мм 

3.Діаметр: 30±2 мм 

4.Товщина стінки: 1,1+0,9 мм 

5.Номінальний об’єм: 205±10 мл 

6.Маса: не більше 110 г 

7.Термостійкість: не менше 130°С 

8. Краї оплавлені. 

35413 

9 Мікрокювета для аналізатору 

СОBAS c111 №1680 

пак 1 Повинна бути призначена для діагностики в лабораторних умовах із застосуванням 

Системи cobas c 111. Фасування– 1680 шт 

61032 

 

          
 


