
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 1» Подільського району м. Києва

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі лікарських засобів різних, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 
державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —  підприємців та громадських 
формувань, його категорія:
Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги №  1» Подільського району м. Києва 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38946268 
Місцезнаходження замовника: вул. Волоська. 47. м. Київ, 04070 '
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності):

ь

Лікарські засоби різні - код ДК 021:2015 - 33690000-3 реактиви та витратні матеріали для 
обстеження пацієнтів — 3 лоти (лот 1 - витратні матеріали для визначення рівня холестерину та глюкози в 
крові (тест-смужки для вимірювання рівня холестерину в крові для глкйсометра Easy Touch GC, код НК 
024:2019 - 47006 - швидкий тестовий пристрій загального холестерину; Тест-смужки для визначення рівня 
глюкози крові для глюкометра Easy Touch GC, код НК 024:2019 - 30221 - реагент швидкого тестування на 
глюкозу; Тест-смужки для визначення рівня глюкози крові для глюкометра Contour plus, код НК 024:2019 - 
30221 - реагент швидкого тестування на глюкозу); Лот 2 - витратні матеріали для лабораторних досліджень 
(Швидкі тести на вірусний гепатит В, код НК 024:2019 -30830 - швидкий тестовий пристрій для ідентифікації 
поверхневого антигену гепатиту В, експрес аналіз; Швидкі тести на вірусний гепатит С, код НК 024:2019- 
30829 - набір для якісного та/або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С, експрес аналіз; 
Швидкі тести на виявлення тропоніну, код НК 024:2019 - 46989 - тропонін І, набір, імунохроматографічний 
аналіз, експрес аналіз; Швидкі тести для виявлення вагітності, код НК 024:2019-33819 - Загальний хоріонічний 
гонадотропін людини ХГЛ; Тест-смужки діагностичні для аналізу сечі до апарату CITOLAB READER 300, код 
НК 024:2019-54514 - численні аналіти сечі, набір, колориметрична тест смужка, експрес аналіз; Калібрувальні 
тест-смужки до аналізатора сечі CITOLAB READER 300, код НК 024:2019 -30226 - швидкий випробувальний 
пристрій сечі багатокомпонентний); Лот 3 - Реактиви та витратні матеріали для проведення загального аналізу 
крові та сечі (Розчинник (ділюєнт) для автоматичного гематологічного аналізатора DF - 50 CRP (20 л), код НК 
024:2019 58237- буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні/напівавтоматичні системи; Розчин лізуючий 
для автоматичного гематологічного аналізатора DF - 50 CRP (200 мл), код НК 024:2019 61165 - реагент для 
лізису клітин крові ІВД; Розчин лізуючий для автоматичного гематологічного аналізатора DF - 50 CRP (500 
мл), код НК 024:2019- 61165 - реагент для лізису клітин крові ІВД; Очисник ферментативний для
автоматичного гематологічного аналізатора DF - 50 CRP (50 мл), код НК 024:2019 59058- миючий/очищуючий 
розчин ІВД, для автоматизованих/ полуавтоматизованих систем; Контрольна кров для автоматичного 
гематологічного аналізатора DF - 50 CRP , розчин контролю, код НК 024:2019 30531 - гематологічний контроль/ 
калібратор; Тест-смужки діагностичні для аналізу сечі Dirui Н -  100, №100, код НК 024:2019 -54514 - численні 
аналізи сечі, набір, колориметрична тест-смужка, експрес аналіз)

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: товар. Ідентифікатор процедури - UA-
2021-04-29-005023-а.



Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

309 680 грн. (Триста дев'ять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) з ПИВ  . в 
тому числі по лотам:
Лікарські засоби різні - код ДК 021:2015 - 33690000-3 реактиви та витратні матеріали для 
обстеження пацієнтів -  3 лоти

лот 1 - витратні матеріали для визначення рівня холестерину та глюкози в крові (тест-смужки для вимірювання 
рівня холестерину в крові для глюкометра Easy Touch GС, код НК 024:2019 - 47006 - швидкий тестовий 
пристрій загального холестерину; Тест-смужки для визначення рівня глюкози крові для глюкометра Easy Touch 
GC, код НК 024:2019 - 30221 - реагент швидкого тестування на глюкозу; Тест-смужки для визначення рівня 
глюкози крові для глюкометра Contour plus, код НК 024:2019 - 30221 - реагент швидкого тестування на
глюкозу) -  77 150,00грн. (Сімдесят сім тисяч сто п’ятдесят гривень 00 кой.) з ПДВ;
Лот 2 - витратні матеріали для лабораторних досліджень (Швидкі тести на вірусний гепатит В, код НК 024:2019 
-30830 - швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену гепатиту В, експрес аналіз; 
Швидкі тести на вірусний гепатит С, код НК 024:2019- 30829 - набір для якісного та/або кількісного визначення 
загальних антитіл до вірусу гепатиту С, експрес аналіз; Швидкі тести на виявлення тропоніну, код НК 
024:2019 - 46989 - тропонін І, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес аналіз; Швидкі тести для 
виявлення вагітності, код НК 024:2019-33819 - Загальний хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ; Тест-смужки 
діагностичні для аналізу сечі до апарату CITOLAB READER 300,'код НК 024:2019-54514 - численні аналіти
сечі, набір, колориметрична тест смужка, експрес аналіз; Калібрувальні тест-смужки до аналізатора сечі
CITOLAB READER 300, код НК 024:2019 -30226 - швидкий випробувальний пристрій сечі
багатокомпонентний) -  70 000,00грн. (Сімдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ;
Лот 3 - Реактиви та витратні матеріали для проведення загального аналізу крові та сечі (Розчинник 
(ділюєнт) для автоматичного гематологічного аналізатора DF - 50 CRP (20 л), код НК 024:2019 58237- 
буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні/напівавтоматичні системи; Розчин лізуючий для автоматичного 
гематологічного аналізатора DF - 50 CRP (200 мл), код НК 024:2019 61165 - реагент для лізису клітин крові 
ІВД; Розчин лізуючий для автоматичного гематологічного аналізатора DF - 50 CRP (500 мл), код НК 024:2019- 
61165 - реагент для лізису клітин крові ІВД; Очисник ферментативний для автоматичного гематологічного 
аналізатора DF - 50 CRP (50 мл), код НК 024:2019 59058- миючий/очищуючий розчин ІВД, для
автоматизованих/ полуавтоматизованих систем; Контрольна кров для автоматичного гематологічного 
аналізатора DF - 50 CRP , розчин контролю, код НК 024:2019 30531 - гематологічний контроль/ калібратор; 
Тест-смужки діагностичні для аналізу сечі Dirui Н -  100, №100, код НК 024:2019 -54514 - численні аналізи сечі, 
набір, колориметрична тест-смужка, експрес аналіз) -  162 530,00грн. (Сто шістдесят дві тисячі п’ятсот 
тридцять гривень 00 коп.)

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 
загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 
згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

4. Розмір бюджетного призначення: 309 680 грн. (Триста дев’ять тисяч шістсот вісімдесят 
гривень 00 копійок) з ПДВ згідно з затвердженим фінансовим планом на 2021 рік.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Термін 
постачання — по 24.12.2021р.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних 
потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 
характеристик предмета закупівлі:

Кільк
їсть

Одиниця код НК 024:2019
№
з/п

Найменування виміру ВИМОГИ

Лот 1 -  витратні матеріали для визначення рівня холестерину та глюкози в крові (тест-смужки для вимірювання рівня 
холестерину в крові для глюкометра Easy Touch GC, код НК 024:2019 - 47006 - швидкий тестовий пристрій 
загального холестерину; Тест-смужки для визначення рівня глюкози крові для глюкометра Easy Touch GC, код НК 
024:2019 - 30221 - реагент швидкого тестування на глюкозу; Тест-смужки для визначення рівня глюкози крові для



глюкометра Contour plus, код НК 024:2019 - 30221 - реагент швидкого тестування на глюкозу)

1

Тест-смужки для 
визначення рівня 
холестерину в крові 
для глюкометора 
Easy Touch GC, № 25

35

упаковка

47006

швидкий
тестоваий
пристрій

загального
холестерину

1. Тест-смужки повинні бути сумісні 
з холестерометром Easy Touch GC.

2. Повинні бути призначені для 
визначення рівня холестерину в 
зразку капілярної крові, одноразового 
використання.

3 . Повинні мати в комплекті ключ 
кодування для холестерину 
(блакитного кольору).

4. Діапазон вимірювань від 100 до 
400мг/дл (від2.6 -  10.4 ммоль/л)

5. Повинні мати індивідуальну 
пакувальну упаковку.

2

Тест-смужки для 
визначення рівня 
глюкози крові для 
глюкометра Easy 
Touch GC, №50

40
упаковка

30221

реагент 
швидкого 

тестування на 
глюкозу

1. Тест-смужки повинні бути сумісні 
з глюкометром Easy Touch GC.

2. Повинні бути призначені для 
визначення рівня глюкози в крові в 
зразку капілярної крові, одноразового 
використання.

3.'Повинні мати в комплекті ключ 
кодування для глюкози (зеленого 
кольору)

4. Діапазон вимірювання від 20 до 
бООмг/дл (від 1,1 ммоль/л до
33,3 ммоль/л)

5. П овинні мати індивідуальну  
пакувальну упаковку.

3

Тест-смужки для 
визначення рівня 
глюкози крові для 
глюкометра Contour 
plus, №50

60

упаковка

30221

реагент 
швидкого 

тестування на 
глюкозу

1. Тест-смужки повинні бути сумісні 
з глюкометром Contour plus

2. Повинні бути призначені для 
визначення рівня глюкози в крові в 
зразку капілярної крові, одноразового 
використання.

3. Діапазон вимірювання від 
0,6ммоль/л до 33,Зммоль/л

4. Повинні мати індивідуальну 
пакувальну упаковку.

Всього 135

Лот 2 — витратні матеріали для лабораторних досліджень (Швидкі тести на вірусний гепатит В, код НК 024:2019 - 
30830 - швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену гепатиту В, експрес аналіз; Швидкі 
тести на вірусний гепатит С, код НК 024:2019- 30829 - набір для якісного та/або кількісного визначення загальних 
антитіл до вірусу гепатиту С, експрес аналіз; Швидкі тести на виявлення тропоніну, код НК 024:2019 - 46989 -



тропонін І, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес аналіз; Швидкі тести для виявлення вагітності, код НК 
024:2019-33819 - Загальний хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ; Тест-смужки діагностичні для аналізу сечі до 
апарату CITOLAB READER 300, код НК 024:2019-54514 - численні аналіти сечі, набір, колориметрична тест смужка, 
експрес аналіз; Калібрувальні тест-смужки до аналізатора сечі CITOLAB READER 300, код НК 024:2019 -30226 - 
швидкий випробувальний пристрій сечі багатокомпонентний)

1

Швидкі тести на 
вірусний гепатит В 
№40 8

*

упаковка 30830 
швидкий 
тестовий 

пристрій для 
ідентифікації 
поверхневого 

антигену 
гепатиту В, 

експрес аналіз

Швидкий тест для визначення 
HBsAg вірусу гепатиту В

1. Тест -  системи повинні мати 
формат тест -касети та бути 
укомплектовами необхідними 
складовими для проведення 
тестування, а саме:

одноразовими піпетками;
- ІНДИВІДУАЛЬНИМИ 

буферами до кожного тесту; 
інструкцією українською мовою.

2. Чутливість та специфічність тестів 
повинна бути не меншою ніж 
99,99%.
3. Тести не повинні мати 
перехресної реактивності з 
наступними збудниками: антитіла до 
ВІЛ 1 та 2 типів, антитіла до вірусу 
гепатиту С, антитіла до Treponema 
pallidum, антитіла до Chlamydia 
trachomatis.

2

Швидкі тести на 
вірусний гепатит С, 
№40

8

упаковка

30829

набір для 
якісного та/або 

кількісного 
визначення 
загальних 
антитіл до 

вірусу гепатиту 
С, експрес 

аналіз

Швидкий тест для визначення антитіл 
до вірусу гепатиту С

1. Тест -  системи повинні мати 
формат тест -касети касети та бути 
укомплектованми необхідними 
складовими для проведення 
тестування, а саме:

одноразовими піпетками;
- - ІНДИВІДУАЛЬНИМИ 

буферами до кожного тесту; 
інструкцією українською мовою.

2. Чутливість та специфічність тестів 
повинна бути не меншою ніж 
99,99%.

3. Перехресна реактивність до 
HBsAg, антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів, 
антитіл до Treponema pallidum, 
антитіл до Chlamydia trachomatis 
повинна бути відсутня.

3

Швидкі тести на 

виявлення тропоніну
50

46989 
тропонін І, 

набір, 
імунохроматог 

рафічний 
аналіз, експрес

Швидкий тест для визначення 
тропоніну І

1. Т ест-си стем и  повинні мати 
формат тест -  касети та бути 
укомплектованими необхідними 
складовими для проведення



штук

аналіз тестування, а саме:
- одноразовими піпетками;

- ІНДИВІДУАЛЬНИМИ буферами 
до кожного тесту;

- інструкцією українською мовою.

2. Чутливість не нижче 99,9% ; 
Специфічність: не нижче 97,5%. 
Облік результатів проводиться через 
10 хв. Пороговий рівень: для 
тропоніну І -  не вище 0,5 нг/мл.

4

Швидкі тести для 
виявлення вагітності

100
штук

33819 
Загальний 

хоріонічний 
гонадотропін 
людини ХГЛ ,

Швидкі тести для виявлення 
вагітності

Тести-системи забезпечують швидке 
якісне визначення хоріонічного 
гонадотропіну в сечі людини.

5

Тест-смужки 
діагностичні для 
аналізу сечі до 
апарату CITOLAB 
READER 300, №100

20

упаковка

54514 
численні 

аналіти сечі, 
набір, 

колориметричн 
а тест смужка, 
експрес аналіз

1. Діагностичні тест-смужки для 
визначення уробіліногену, глюкози, 
білірубіну, кетонів, крові, pH, білка, 
нітритів, питомої ваги, лейкоцитів, 
аскорбінової кислоти до апарату 
CITOLAB READER 300
2. Тести для одночасного для 
визначення 11 показників у сечі. 
Порогові рівні визначення: глюкози 
не вище за 50 мг/дл.,
кетонів не вище за 5 мг/дл.,

білку не вище 10-15 мг/дл.,

еритроцитів не вище 10 Ер/мкл.

лейкоцитів не вище 25 Лей/мкл.,

Нітритів не вище 0,05 мг/дл нітрит 
іонів.

Використовуються тільки з апаратом 
CITOLAB READER 300.

6

Калібрувальні тест- 
смужки до 
аналізатора сечі 
CITOLAB READER 
300, №25

2

упаковка

30226 
швидкий 

випробувальни 
й пристрій сечі 
багатокомпоне 

нтний

Тест-смужки забезпечують 
калібрування аналізатора сечі 
CITOLAB READER 300

Всього 188

Лот 3 — Реактиви та витратні матеріали для проведення загального аналізу крові та сечі (Розчинник (ділюєнт) для 
автоматичного гематологічного аналізатора DF - 50 CRP (20 л), код РІК 024:2019 58237- буферний розчинник зразків 
ІВД, автоматичні/напівавтоматичні системи; Розчин лізуючий для автоматичного гематологічного аналізатора DF - 
50 CRP (200 мл), код НК 024:2019 61165 - реагент для лізису клітин крові ІВД; Розчин лізуючий для автоматичного 
гематологічного аналізатора DF - 50 CRP (500 мл), код НК 024:2019- 61165 - реагент для лізису клітин крові ІВД; 
Очисник ферментативний для автоматичного гематологічного аналізатора DF - 50 CRP (50 мл), код НК 024:2019 
59058- миючий/очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих,/ полуавтоматизованих систем; Контрольна кров для 
автоматичного гематологічного аналізатора DF - 50 CRP , розчин контролю, код НК 024:2019 30531 - гематологічний



контроль/ калібратор; Тест-смужки діагностичні для аналізу сечі Dirui Н -  100, №100, код НК 024:2019 -54514 - 
численні аналізи сечі, набір, колориметрична тест-смужка, експрес аналіз)

1

Розчинник 
(ділюєнт) для 

автоматичного 
гематологічного 

аналізатора DF - 50 
CRP

(20 л)
40

*

упаковка

*

58237 
буферний 
розчинник 

зразків ІВД, 
автоматичні/на 
півавтоматичні 

системи

Реагент призначений для роботи на 
автоматичних гематологічних 
аналізаторах для підрахунку білих 
кров'яних клітин, диференціювання 
та вимірювання гемоглобіну. Рідина 
повинна бути прозорою, без запаху.

До складу реагенту повинні входити 
наступні активні реагенти:

- хлорид натрію,

- сульфат натрію,

- буферний розчин;

- протигрибковий, антибактеріальний 
агенти.

Після відкриття реагент повинен бути 
дійсним упродовж не менше 60 днів.

Інструкція до реагенту має містити 
інформацію про сумісність з 
аналізаторами (Dymind DF50CRP).

Наявність на коробці з реагентом 
штрих-коду для зчитування 
інформації про реагент.

2

Розчин лізуючий для 
автоматичного 

гематологічного 
аналізатора DF - 50 

CRP (200 мл)

20

упаковка

61165 реагент 
для лізису 

клітин крові 
ІВД

Реагент призначений для роботи 
на автоматичних гематологічних 
аналізаторах для лізування 
(руйнування) еритроцитів для 
визначення гемоглобіну або при 
підрахунку лейкоцитів.
Рідина повинна бути прозорою.

До складу реагенту повинні входити 
наступні активні реагенти:

- поверхнево-активний агент;

- буферний розчин;

- протигрибкові, антибактеріальні 
засоби.

Фонові значення для даного реагенту 
повинні становити: WBC<0,2 к 109 / 
л, HGB<1 г / л .

П ісля відкриття реагент повинен 
бути дійсним  упродовж  не менш е 
60 днів.

20 61165 реагент 
для лізису

Реагент призначений для роботи на 
автоматичних гематологічних



3

Розчин лізуючий для 
автоматичного 

гематологічного 
аналізатора DF - 50 

CRP (500 мл) '

упаковка

клітин крові 
ІВД

аналізаторах для лізування 
(руйнування) еритроцитів, підтримки 
морфології клітин та при підрахунку 
лейкоцитів.

Рідина повинна бути прозорою.

До складу реагенту повинні входити 
наступні активні реагенти:

- поверхнево-активний агент;

- буферний розчин;

- протигрибкові і антибактеріальні 
засоби.

П ісля відкриття реагент повинен 
бути дійсним  упродовж  не менш е 
60 днів.

4

Очисник 
ферментативний для 

автоматичного 
гематологічного 

аналізатора DF - 50 
CRP

(50 мл)

*

10

упаковка
59058 

миючий/очищу 
ючий розчин 

ІВД, для 
автоматизован 

их/
полуавтоматиз 
ованих систем

Реагент призначений для очистки 
автоматичних гематологічних 
аналізаторів для щоденного 
обслуговування та очищення системи.

До складу реагенту повинні входити 
наступні активні реагенти:

- поверхнево-активний агент,

- перхлорат натрію,

- гідроксид натрію.

Фонові значення для даного реагенту 
повинні становити: \УВС<0.2х109/л, 
РВС<0.02х1012/л, HGB<1 г/л, 
РЬТ<10хЮ9/л.

5

Контрольна кров для 
автоматичного 

гематологічного 
аналізатора DF - 50 

CRP, розчин 
контролю

11
упаковка

30531
гематологічний

контроль/
калібратор

Матеріал для проведення контролю 
якості при автоматичних, 
напівавтоматичних методах 
вимірювання параметрів цільної 
крові.

Контрольні значення не менше як для 
25 параметрів, обов’язкова наявність 
таких параметрів лімфоцити, 
нейтрофіли, базофіли еозинофіли, 
моноцити. Паспорт з цільовими 
значеннями та контрольними межами 
показників для аналізаторів різних 
виробників (включно Dymind 
DF50CRP) повинен бути в наявності.

6 Тест-смужки 
діагностичні для

100 54514
численні

1. Тест-смужки повинні 
забезпечувати результат не менше 
ніж по 10 параметрах:



аналізу сечі Dirui Н -  
100, №100

9

упаковка

аналізи сечі, 
набір, 

колориметричн 
а тест- смужка, 
експрес аналіз

«

Уробіліноген
Білірубін
Кетони (ацетооцтова кислота)
Кров
Білок
Нітрити
Лейкоцити
Глюкоза
Питома вага
рн

2. Результати на смужках 
можливо зчитувати як візуально, 
такі за допомогою приладу

3. Одержуваний результат 
повинен бути якісним і 
напівкількісним

4. Діапазон чутливості 
визначення протеїнів повинен бути 
не гірше 30 мг/л - 0.3 г/л

5. Метод визначення глюкози 
повинен бути глюкозооксидазним

6. Визначення білірубіну 
повинно проводитися по реакції з 
дихлорбензоладіазонієм

7. Визначення кетонів повинно 
проводитися по реакції з 
нітропрусидом натрію

8. Питома вага має визначатися 
по реакції з слабкокислими 
іонообмінниками

9. Лейкоцити мають 
визначатися за допомогою 
ферментативної реакції

10. Тест на білок має 
визначатися за принципом «білкової 
помилки»

11. Уробіліноген повинен 
визначатися з діазонієм з утворенням 
рожевих барвників
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