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Лабораторні реактиви.

№

з/п

Найменування товару* Один
иці
вимір
У

Кількість

Ціна Сума

1

Буфер фосфатний для 
аналізатора" Ексан". (НК 
024:2019 - 58237 - Буферний 
розчинник зразків ІВД, 
автоматичні / напівавтоматичні 
системи.)

фл 160
45,0 7200,00

2

Калібратори глюкози: 5 х 5 мл. 
(НК 024:2019-30531 - 
Гематол огічний 
контроль/калібратор.)

наб 2 170,0 340,0

3

Калібратор глюкози 10 
ммоль/л-5мл. (НК 024:2019 - 
30531 -Гематологічний 
контроль/калібратор .)

амп 60
35

2100,00

4

Контрольний матеріал 
«Філонорм» (НК 024:2019 - 
30531 -Гематологічний 
контроль/калібратор .)

уп 6
105,00 630,0

5
Набір реагентів для 
визначення холестерину. (НК 
024:2019 - 30159 -Набір

шт. 20
415,00 8300,00

mailto:medcentr9@ukr.net


реагентів для вимірювання 
холестерину загального.)

Загальна сума закупівлі зкладає 18570,( 10грн. (вісімнадцять тисяч п’ятсот
сімдесят грн..00коп.)

Медико-технічні вимоги

№
Найменування товару Медико-технічні вимоги

1

Буфер фосфатний для 
аналізатора" Ексан". (НК 
024:2019 - 58237 Буферний 
розчинник зразків ІВД, 
автоматичні /
напівавтоматичні системи.)

БУФЕР на ЕКСАН 1 фл. 100 мл. ПК 26.1-06 
технічним вимогам учасник повинен надати у 
складі пропозиції декларацію відповідності, 
сертифікат якості, інструкцію з використання.

3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та 
дотримання гарантій на своєчасне постачання 
товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного 
листа від виробника, яким виробник підтверджує 
можливість поставки предмету закупівлі цих 
електронних торгів зі строками придатності та в 
терміни, визначені замовниками торгів. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву 
замовника та учасника, предмет закупівлі згідно 
специфікації, номер оголошення з обов’язковим 
зазначенням ГО про проведення закупівлі.

Термін придатності на момент доставки повинен 
бути не менше 80% від строку виготовлення. Для 
підтвердження надати гарантійний лист виробника, 
що на момент доставки термін придатності буде не 
менше 80% від строку виготовлення.

2

Калібратори глюкози: 5 x 5  
мл. (НК 024:2019 - 30531 - 
Гематологічний 
контро ль/кал ібратор.)

Калібратори глюкози: 5 х 5 мл БХ 038-04

технічним вимогам учасник повинен надати у 
складі пропозиції декларацію відповідності, 
сертифікат якості, інструкцію з використання.

3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та 
дотримання гарантій на своєчасне постачання 
товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного 
листа від виробника, яким виробник підтверджує 
можливість поставки предмету закупівлі цих 
електронних торгів зі строками придатності та в 
терміни, визначені замовниками торгів.



Гарантійний лист повинен включати: повну назву 
замовника та учасника, предмет закупівлі згідно 
специфікації, номер оголошення з обов’язковим 
зазначенням ID про проведення закупівлі.

Термін придатності на момент доставки повинен 
бути не менше 80% від строку виготовлення. Для 
підтвердження надати гарантійний лист виробника, 
що на момент доставки термін придатності буде не 
менше 80% від строку виготовлення

3

Калібратор глюкози 10 
ммоль/л-5мл. (НК 024:2019

30531 -Гематологічний 
контроль/калібратор .)

Калібратор глюкози 10 ммоль/л-5мл БХ 038.3-04

технічним вимогам учасник повинен надати у 
складі пропозиції декларацію відповідності, 
сертифікат якості, інструкцію з використання.

3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та 
дотримання гарантій на своєчасне постачання 
товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного 
листа від виробника, яким виробник підтверджує 
можливість поставки предмету закупівлі цих 
електронних торгів зі строками придатності та в 
терміни, визначені замовниками торгів. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву 
замовника та учасника, предмет закупівлі згідно 
специфікації, номер оголошення з обов’язковим 
зазначенням ID про проведення закупівлі.

Термін придатності на момент доставки повинен 
бути не менше 80% від строку виготовлення. Для 
підтвердження надати гарантійний лист виробника, 
що на момент доставки термін придатності буде не 
менше 80% від строку виготовлення

4

Контрольний матеріал 
«Філонорм»розчин.
(НК 024:2019- 30531 - 
Гематологічний 
контроль/калібратор .)

Контрольний матеріал призначений для контролю 
відтворюваності виконання біохімічних аналізів у 
клініко-диагностичних лабораторіях. Зберігання 
матеріалу- при температурі +2 +8 С. Гарантийний 
термін придатності -12 міс від дня виготовлення. 
Конторольний матеріал призначений для 
застосування in vitro. . Гарантийний термін 
придатності -12 міс від дня виготовлення. 
Набірпризначений для застосування in vitro.

Термін придатності на момент доставки повинен 
бути не менше 80% від строку виготовлення. Для 
підтвердження надати гарантійний лист виробника, 
що на момент доставки термін придатності буде не



менше 80% від строку виготовлення.

5

Набір реагентів для 
визначення холестерину. 
(НК 024:2019- 30159- 
Набір реагентів для 
вимірювання холестерину 
загального.)

Набір реагентів для визначення концентрації 
холестерину та ефірів холестерину крові і плазмі 
людини ферментативним методом.

Кількість визначень на холестерин в одній 
упаковці не повинна бути нижча за 100 шт.

Діапазон визначаємих концентрацій -від  
0,5ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення-не 
більше 5%.

Чутлавість на 0,001 од.оптичної щільності-не 
більше 0,018ммоль/л(500нм). Зберігання набору 
при температурі +2 +8С.

Термін придатності на момент доставки повинен 
бути не менше 80% від строку виготовлення. Для 
підтвердження надати гарантійний лист виробника, 
що на момент доставки термін придатності буде не 
менше 80% від строку виготовлення

Медичний директор 

Головна медична сестра 

Сестра медична ЗПСМ 

З обов’язками фармацевта Є > /V Донська О.О.


