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

вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 
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особи 
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Назва предмета закупівлі 
ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (Код НК 024:2019: 50284 Коронавірус (SARS-CoV), 

нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот) 

Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

• Набір реагентів для екстракції загальної РНК із зразків клітин та тканин, у комплекті – 30 наборів; 

• Набір реагентів для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР – 30 наборів 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3, склад лікарських засобів 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
До 31 грудня 2022 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі – 300 000,00 грн. без ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із Додатком 1 

Дата оголошення 01-11-2022 

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-01-009217-a 



Додаток 1 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (Код НК 024:2019: 50284 Коронавірус (SARS-CoV), нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз 
нуклеїнових кислот) 

Кількісні характеристики 

№ 

з/п 

Найменування товару Код та назва медичного виробу за НК 024:2019 «Класифікатор 

медичних виробів» 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

1 Набір реагентів для екстракції 

загальної РНК із зразків клітин та 

тканин, у комплекті 

50284 - Коронавірус (SARS-CoV), нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз 

нуклеїнових кислот набір 30 

2 Набір реагентів для виявлення РНК 
коронавірусу 2019-nCoV методом 
ПЛР 

50284 - Коронавірус (SARS-CoV), нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз 

нуклеїнових кислот набір 30 

Загальні вимоги 

1. Товар, запропонований учасником, повинен бути введений в обіг або експлуатацію (застосування) за результатами проходження 

процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту у передбаченому законодавством порядку. 

На підтвердження учасник повинен надати: завірену копію декларації про відповідність з додатками (за наявності), або копію 

документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами 

проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту,      

2. Товар, запропонований учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, встановленим у даному додатку до тендерної 

документації. 

Відповідність  медико-технічним вимогам,  запропонованого  учасником  товару,  встановленим  у  даному  додатку  до  тендерної  

документації, надається учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче. Також у складі своєї тендерної пропозиції учасник надає копії 

технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), паспорту, або технічного 

опису чи технічних умов, або інших документів, викладених українською мовою), в яких міститься необхідна інформація.  

3. Гарантійний термін (строк) придатності товару, запропонованого учасником, на момент поставки повинен становити не менше, як 60% 

від загального терміну придатності встановленого інструкцією.  

 На підтвердження відповідності вимогам цього пункту учасник повинен надати гарантійний лист. 

4. Постачання товару повинно здійснюватися із забезпеченням відповідних умов зберігання (холодового ланцюга).  

 На підтвердження відповідності вимогам цього пункту, учасник повинен надати гарантійний лист. 

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені 

цією тендерною документацією та пропозицією учасника.  



 На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора 

(уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження (надати копію повноважень представника, або дилера, або дистриб'ютора, 

завірених власною печаткою (у разі її використання) такого представника, або дилера, або дистриб'ютора) поширюються на територію 

України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-…..тендеру в електронній системі закупівель, назву 

предмета закупівлі, назву учасника, а також підтвердження сумісності запропонованих наборів відповідному обладнанню, див. медико-технічні 

вимоги. 

6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.  

На підтвердження учасник повинен надати лист в довільній формі. 

Медико-технічні вимоги 

№ Медико-технічні вимоги Параметри Відповідність (так /ні) 

1. Набір реагентів для екстракції загальної РНК із зразків клітин та тканин* 

1.1 Набір має бути розрахований на 24 дослідження Відповідність  

1.2 
Набір повинен використовуватись із сумісним обладнанням: системою автоматизованого виділення 

нуклеїнових кислот Natch CS 

 
Відповідність 

 

1.3 Виробник: Саншуре Біотек Інк.(Sansure Biotech Inc.), Китайська Народна Республіка* Відповідність 
 

2. Набір реагентів для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР* 

2.1 Набір має бути розрахований на 24 дослідження Відповідність 
 

2.2 

Набір повинен використовуватись in vitro для якісного виявлення генів ORF1ab і N нового коронавірусу 

2019-nCoV в зразках матеріалів з верхніх дихальних шляхів (орофарингеальний зразок) і нижніх 

дихальних шляхів (зразок з бронхоальвеолярного лаважу) 
Відповідність 

 

2.3 До складу набору повинні входити: 

- ПЛР-мікс, 

- Ензим-мікс, 

- Позитивний контроль, 

- Негативний контроль, 

- Інструкція користувача українською мовою 

Наявність 

 



2.4 Набір повинен використовуватись із сумісним обладнанням: 

ампліфікатором для кількісної ПЛР у реальному часі MA 6000 

 
Відповідність 

 

2.5 Набір повинен відповідати наступним вимогам: 

1) межа виявлення не гірше, ніж 200 копій/мл; 

2) виявлення генів ORF1ab та N нового коронавірусу (2019-nCoV);  

3) CV% ≤ 5% 

Відповідність 

 

2.6 Виробник: Саншуре Біотек Інк.(Sansure Biotech Inc.), Китайська Народна Республіка* Відповідність 
 

* Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 

виробника, якщо такі містяться у даній тендерній документації, слід читати з доповненням «або еквівалент». 

Примітка: 

У разі невідповідності товару, що пропонується учасником, медико-технічним вимогам замовника, тендерна пропозиція такого учасника 

відхиляється як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. 

Тендерна пропозиція подається учасником на всю кількість товару, що закуповується за умовами тендеру. 

Набір повинен використовуватись in vitro для якісного виявлення генів ORF1ab і N нового коронавірусу 2019-nCoV в зразках матеріалів з верхніх 

дихальних шляхів (орофарингеальний зразок) і нижніх дихальних шляхів (зразок з бронхоальвеолярного лаважу) 

Учасник повинен надати: 

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки 

Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/ 

або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком 

товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

 

Учасник, місце реєстрації або місце проживання  якого -  на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну 

місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка 

ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).  

 

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна 

адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації 

встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. 
 


