
 

 

Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

1 Назва предмета закупівлі Лікарські засоби різні (ДК 021-2015: 33690000-3)(код НК 

024:2019 - 53997 Тропонін Т / Тропонін I IVD, набір, 

флюоресцентний імунологічний аналіз); (62225 Ємність для 

лабораторного аналізатора ІВД);( 58347 Люминола субстрат 

ІВД); (58236 Буферний промивання та розчин ІВД, 

автоматичні / напівавтоматичні системи); (58731 

Прокальцитонін ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний 

аналіз); (63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД); 

(56917 Числені CD-клітинні маркери ІВД, антитіла); (58236 

Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / 

напівавтоматичні системи); (46237 Пробірка, нестерильна); 

(30614 Набір реагентів для визначання рецепторів клітинної 

поверхні); (47531 Одиночно-ферментний миючий засіб); 

(56918 Числені СD-клітинні маркери ІВД, калібратор); (56920 

Числені CD-клітинні маркери ІВД, реагент); (56919 Числені 

СD-клітинні маркери ІВД, контрольний матеріал) (42651 

Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD); (61165 Реагент 

для лізису клітин крові ІВД); (53250 Креатинін IVD, набір, 

ферментний спектрофотометричний аналіз); (53587 Сечовина 

(Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); 

(53985 Загальний білок IVD, набір, ферментна 

спектрофотометрія); (53230 Загальний білірубін IVD, набір, 

ферментний спектрофотометричний аналіз); (52923 

Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний 

спектрофотометричний аналіз); (52954 Загальна 

аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний 

спектрофотометричний аналіз); (53001 Загальна креатинкіназа 

IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); 

(53072 Загальна лактатдегідрогеназа IVD, набір, ферментний 

спектрофотометричний аналіз); (52994 Серцевий ізофермент 

креатинкінази IVD, набір, ферментний спектрофотометричний 

аналіз); (53705 C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, 

нефелометричний/ турбідиметричний аналіз); (53597 

Альбумін IVD, набір, ферментний спектрофотометричний 

аналіз); (53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний 

спектрофотометричний аналіз); (47348 D-димер IVD, 

калібратор); (47347 D-димер IVD, контроль); (47349 D-димер 

IVD, реагент); (52866 Множинні електроліти IVD, набір, йон-

селективні електроди) 

2 Вид процедури Відкриті торги  

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-09-09-009558-a 

4 Обґрунтування технічних 

та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та 

зазначаються у відповідному додатку до тендерної 

документації, де конкретизуються вимоги до товару в 

розрізі його характеристик. 

5 Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення  

Розмір бюджетного призначення затверджено в 

установленому порядку головним розпорядником коштів 

– Міністерство охорони здоров’я України  



 
6 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі 

Під час визначення очікуваної вартості закупівлі 

замовником було здійснено  моніторинг (аналіз) цін  

шляхом використання загальнодоступної інформації 

 
 


