
 

 

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) Лот №1- 

(код НК 024:2019: 42386 - Пробірка вакуумна для взяття 

зразків крові, з активатором згортання IVD; 43865 - Вакуумна 

пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕDТА, IVD; 42585 - 

Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом 

натрію, IVD; 42569 - Пробірка вакуумна для взяття зразків 

крові, з цитрат-теофілін-аденозин-дипіридамолом (CTAD), 

IVD4.) Лот №2 (код НК 024:2019: 55439 Циклоспорин А / 

циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, 

калібратор; 54005 Тропонін Т IVD, калібратор; 49717 

Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, 

контрольний матеріал; 38294 Цитомегаловірус (CMV) 

антитіла класу імуноглобуліну М (IgМ) IVD, контрольний 

матеріал; 42140 Вірус краснухи антитіла класу імуноглобулін 

G (IgG), контрольний матеріал, IVD; 42142 Вірус краснухи 

антитіла класу імуноглобулін М (IgМ), контрольний матеріал, 

IVD; 42167 Toxoplasma gondii антитіла класу імуноглобулін G 

(IgG), контрольний матеріал, IVD; 42164 Toxoplasma gondii 

антитіла класу імуноглобулін M (IgM), контрольний матеріал, 

IVD; 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / 

напівавтоматичні системи; 58237 Буферний розчинник зразків 

ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи; 49713 

Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, 

набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 49724 

Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, 

набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 49570 Вірус простого 

герпесу 1 (HSV1) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір, 

хемілюмінесцентний аналіз; 49596 Вірус простого герпесу 2 

(HSV2) імуноглбулін G (IgG) антитіла IVD, набір, 

імунохемілюмінесцентний аналіз; 50266 Вірус краснухи, 

антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, 

імунофлюоресцентний аналіз; 50269 Вірус краснухи, антитіла 

класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, 

імунофлюоресцентний аналіз; 52437 Токсоплазма антитіла 

класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, 

імунохемілюмінесцентний аналіз; 52441 Токсоплазма антитіла 

класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, 

імунохемілюмінесцентний аналіз; 47351 Натрійуретичний 

білок типу B / N-кінцевий натрійуретичний пептид pro b-типу 

IVD, набір, хемілюмінесцентний аналіз; 47353 

Натрійуретичний білок типу B / N-кінцевий натрійуретичний 

пептид pro b-типу IVD, калібратор; 54004 Тропонін Т IVD, 

набір, флюоресцентний імуноаналіз; 61025 Такролімус 

терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, 

імунохемілюмінесцентний аналіз; 61001 Циклоспорин А / 

циклоспорин терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, 

набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60453 Числені 

імуносупресори терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, 

набір, імунофлюоресцентний аналіз; 60456 Числені 

імуносупресори терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, 

контрольний матеріал; 55443 Такролімус, терапевтичний 



лікарський моніторинг IVD, калібратор; 42207 Інтактний 

паратиреоїдний гормон, калібратор, IVD; 38272 Тиреотропний 

гормон (ТТГ) IVD, калiбратор; 58237 Буферний розчинник 

зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи; 60779 

Вітамін B12 ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 

54285 Паратгормонподібний пептид IVD, набір, 

імунохемілюмінесцентний аналіз; 54670 Вільний (незв'язний) 

простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, 

імунофлюоресцентний аналіз; 54665 Загальний простатичний 

специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, 

імунохемілюмінесцентний аналіз; 53976 S100 білок IVD, 

реагент; 61080 Циклічного цитрулінованого пептид антитіла 

ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54130 С-пептид 

IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 54237 

Інсулін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 57663 

Тиреотропного гормону (ТТГ) ІВД, антитіла; 58728 

Тиреоглобулін антитіла ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний 

аналіз; 58729 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, 

мікросомальні антитіла) ІВД, набір, 

імунохемілюмінесцентний аналіз; 54413 Вільний тироксин 

IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54417 Вільний 

трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 

54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, 

імунохемілюмінесцентний аналіз; 38183 Вільний (незв'язаний) 

простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, калiбратор; 

38208 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) 

IVD, калібратор; 53974 S100 білок IVD, калібратор; 54899 

Циклічний цитрулінований пептид антитіла (anti-CCP) IVD, 

контрольний матеріал; 41836 C-пептид IVD, калібратор; 42091 

Інсулін IVD, калібратор; 30489 Комплект антитіл до 

тиреотропного гормонального рецептора; 61249 Щитовидна 

залоза Числені маркери ІВД, контрольний матеріал; 55199 

Тиреоглобулін антитіла IVD, калібратор; 55205 

Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) 

IVD, калібратор; 38261 Вільний трийодтиронін IVD, 

калiбратор; 38259 Вільний тироксин IVD, калiбратор) 

2 Вид процедури Відкриті торги  

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-06-004944-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 

 
 


