
Відкриті торги



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

Молоко рідинне оброблене (пастеризоване) жирністю не менше 2,6% у
первинних пакуваннях 0, 9 - 1, 0 л (Код ДК 021-2015 (CPV) 15510000-6 - Молоко

та вершки)

Закупівля проводиться з метою забезпечення підрозділу Молочної кухні
молоком  для  виготовлення  продуктів  харчування  для  дітей  міста  та  для
відмовних дітей, що перебувають на лікуванні у закладі.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  визначено  з
урахуванням – показників безпечності та якості для харчових продуктів, чинних
нормативних  документів  (ТУ,  ДСТУ),  затверджених  у  встановленому
законодавством  України  порядку,  вимог  Закону  України  «Про  безпечність  та
якість  харчових  продуктів»  від  23.12.1997  №771/97-ВР  (зі  змінами),  Закону
України  «Про  дитяче  харчування»  від  14.09.2006  р.  №142-16,  «Вимогам  до
безпечності  та  якості  молока  і  молочних  продуктів»  затверджених  Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019
року №118, а також типових вимог до товару що склалися на ринку даного виду
продукції.

Очікувана  вартість  закупівлі  сформована  на  підставі  арифметичного
визначення середньої ціни з Prozorro market на дату публікації оголошення про
закупівлю. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ
та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-01-20-003600-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-20-003600-b


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

Послуги з патологоанатомічних досліджень (Код ДК 021-2015 (CPV) 85110000-
3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення заклад  послугами
патологоанатомічних досліджень.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на
ринку даного виду послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, у місті знаходження Замовника, що надають аналогічні послуги. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-01-22-003089-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-22-003089-b


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

Лабораторно-інструментальні дослідження (Код ДК 021-2015 (CPV) 85110000-
3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення заклад  послугами
лабораторно-інструментальних досліджень.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на
ринку даного виду послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, у місті знаходження Замовника, що надають аналогічні послуги. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ
та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-01-25-010009-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-25-010009-b


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

Кисень медичний газоподібний з газифікаторів холодних кріогенних (Код ДК
021-2015 (CPV) 24110000-8 - Промислові гази)

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання допомоги пацієнтам
реанімаційних відділень,  операційних та  палат  інтенсивної  терапії  медичним
киснем.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  визначено  з
урахуванням  –  показників  безпечності  та  якості  лікарських  засобів  кисню
медичного рідкого, чинних нормативних документів (ТУ, ДСТУ), затверджених
у встановленому законодавством України порядку,  а  також типових вимог до
товару що склалися на ринку даного виду продукції.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, у місті знаходження Замовника, що постачають аналогічний товар. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-01-28-010524-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-28-010524-b


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

Молоко рідинне оброблене (пастеризоване) жирністю не менше 2,6% у
первинних пакуваннях 0, 9 - 1, 0 л (Код ДК 021-2015 (CPV) 15510000-6 - Молоко

та вершки)

Закупівля проводиться з метою забезпечення підрозділу Молочної кухні
молоком  для  виготовлення  продуктів  харчування  для  дітей  міста  та  для
відмовних дітей, що перебувають на лікуванні у закладі.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  визначено  з
урахуванням – показників безпечності та якості для харчових продуктів, чинних
нормативних  документів  (ТУ,  ДСТУ),  затверджених  у  встановленому
законодавством  України  порядку,  вимог  Закону  України  «Про  безпечність  та
якість  харчових  продуктів»  від  23.12.1997  №771/97-ВР  (зі  змінами),  Закону
України  «Про  дитяче  харчування»  від  14.09.2006  р.  №142-16,  «Вимогам  до
безпечності  та  якості  молока  і  молочних  продуктів»  затверджених  Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019
року №118, а також типових вимог до товару що склалися на ринку даного виду
продукції.

Очікувана  вартість  закупівлі  сформована  на  підставі  арифметичного
визначення середньої ціни з Prozorro market. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ
та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-02-05-001841-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-05-001841-b


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

Послуги з патологоанатомічних досліджень (Код ДК 021-2015 (CPV) 85110000-
3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення заклад  послугами
патологоанатомічних досліджень.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на
ринку даного виду послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, у місті знаходження Замовника, що надають аналогічні послуги. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-02-08-001270-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-08-001270-b


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

Лабораторно-інструментальні дослідження (Код ДК 021-2015 (CPV) 85110000-
3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення заклад  послугами
лабораторно-інструментальних досліджень.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на
ринку даного виду послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, у місті знаходження Замовника, що надають аналогічні послуги. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ
та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-02-10-002392-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-10-002392-b


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

«Ланцети для забору крові для визначення рівня глюкози в крові, глікованого
гемоглобіну» (код НК 024:2019 – 37466 Ручний ланцет для крові, одноразовий;

«Інфузійний набір QUICK – Set Paradigm» НК 024:2019 - 33172 Інфузійний
катетер; «Резервуар Paradigm» НК 024:2019 – 45821 Картридж для

автоін'ектора інсуліну; «Шприц 0,3 мл U-100 інсуліновий з інтегрованою
голкою 30G» НК 024:2019 - 35389 Інсуліновий шприц»; «Голки для шприц-ручок»
НК 024:2019 – 59230 Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна.

(ДК 021:2015 (CPV) – 33140000-3 Медичні матеріали)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення інсулінозалежних  дітей
виробами медичного призначення.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Розмір  бюджетного  призначення  сформований  з  урахуванням  обсягів
наявної  потреби  у  товарах  цього  типу  та  визначений  у  фінансовому  плані
закладу на 2021 рік.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-02-11-006295-  c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-006295-c


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

«Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну для
індивідуального глюкометра Contour Plus» (НК 024:2019 – 30221 Реагент

швидкого тестування на глюкозу (ДК 021:2015 (CPV) – 33120000-7: Системи
реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання)

Закупівля проводиться з метою забезпечення інсулінозалежних дітей тест-
смужками для визначення рівня глюкози в крові,  глікованого гемоглобіну для
індивідуального глюкометра.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Розмір  бюджетного  призначення  сформований  з  урахуванням  обсягів
наявної  потреби  у  товарах  цього  типу  та  визначений  у  фінансовому  плані
закладу на 2021 рік.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-02-11-006882-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-006882-b


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

Кисень медичний газоподібний з газифікаторів холодних кріогенних (Код ДК
021-2015 (CPV) 24110000-8 - Промислові гази)

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання допомоги пацієнтам
реанімаційних відділень,  операційних та  палат  інтенсивної  терапії  медичним
киснем.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  визначено  з
урахуванням  –  показників  безпечності  та  якості  лікарських  засобів  кисню
медичного рідкого, чинних нормативних документів (ТУ, ДСТУ), затверджених
у встановленому законодавством України порядку,  а  також типових вимог до
товару що склалися на ринку даного виду продукції.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, у місті знаходження Замовника, що постачають аналогічний товар. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-02-15-000205-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-000205-b


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

«Ділюент (НК 024:2019 – 46623 Розріджувач крові)»; «Лізуючий реагент (НК
024:2019 – 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД)»; «Очищуючий розчин

Diatro Cleaner (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора
ІВД)»; «Ферментний очищуючий розчин (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення
приладу/аналізатора ІВД)»; «Промивний розчин (НК 024:2019 – 63377 Засіб
очищення приладу/аналізатора ІВД)»; «Контроль гематологічний Diacon 3

норма, 3,0 мл (НК 024:2019 – 55866 Підрахунок клітин крові ІВД, контрольний
матеріал)»; «Розчин стандарту А (НК 024:2019 – 52861 Множинні аналіти

газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент)»; «Розчин стандарту В
(НК 024:2019 – 52861 Множинні аналіти газів

крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент)»; «Електролітичний розчин
(НК 024:2019 – 59238 Іоноселективний електрод референтний розчин ІВД,
реагент)»; «Референтний електролітичний розчин (НК 024:2019 – 59238

Іоноселективний електрод референтний розчин ІВД, реагент)»; «Детергент С
(НК 024:2019 – 52861 Множинні аналіти газів

крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент)»; «Детергент D (НК 024:2019
– 52861 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD,
реагент)»; «Суміш кристалічних солей (НК 024:2019 – 52861 Множинні
аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент)»; «Набір

розчинів для щоденної промивки /очистки (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення
приладу/аналізатора ІВД)»; «Протромбіновий час, рідкий (НК 024:2019 – 30591

Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD)»;
«Тромбіновий час (НК 024:2019 – 55987 Тромбіновий час ІВД, набір, аналіз
утворення згустку)»; «АЧТЧ, рідкий (НК 024:2019 – 55981 Активований

частковий тромбопластиновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку)»;
«Фібриноген (НК 024:2019 – 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз

утворення згустку)»; «Кальцію хлорид 0,025М (НК 024:2019 – 30593 Кальцію
хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD)»; «Контрольна плазма (НК

024:2019 – 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення
згустку)»; 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення
згустку «Розчин імідазолу (НК 024:2019 – 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД,
набір, аналіз утворення згустку)»; «Загальний протеїн (НК 024:2019 – 61900

Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз)»; «Білірубін
загальний (НК 024:2019 – 53229 Загальний білірубін IVD, набір,

спектрофотометричний аналіз)»; «Білірубін прямий (НК 024:2019 – 53233
Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, спектрофотометричний

аналіз)»; «Сечовина (НК 024:2019 – 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір,
ферментний спектрофотометричний аналіз)»; «Креатинін (НК 024:2019 –



53251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз)»;
«Аланінамінотрансфераза (НК 024:2019 – 52923 Аланінамінотрансфераза

(ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз)»;
«Аспартатамінотрансфераза (НК 024:2019 – 52954 Загальна
аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний

спектрофотометричний аналіз)»; «Гама-глутамілтрансфераза (НК 024:2019 –
53027 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний

спектрофотометричний аналіз)»; «Лактатдегідрогеназа (НК 024:2019 – 53072
Загальна лактатдегідрогеназа IVD, набір, ферментний

спектрофотометричний аналіз)»; «Фосфатаза лужна (НК 024:2019 – 52928
Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний

спектрофотометричний аналіз)»; «Лужний промивний розчин для біохімічного
автоматичного аналізатора (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення

приладу/аналізатора ІВД)»; «Кислотний промивний розчин для біохімічного
автоматичного аналізатора (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення

приладу/аналізатора ІВД)»; «Контрольна сироватка норма (НК 024:2019 –
47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал)»;

«Амілаза (НК 024:2019 – 52941 Загальна амілаза IVD, реагент)»; «Лактат (НК
024:2019 – 53342 Лактат IVD, набір, ферментний спектрофотометричний
аналіз)»; «Д-Димер (НК 024:2019 – 30576 Набір реагентів для визначення D

Димерів)»; «Набір контролів для визначення Д-димера (НК 024:2019 – 47347 D-
димер IVD, контрольний)»; «Набір калібраторів для визначення Д-димера (5

рівнів) (НК 024:2019 – 47348 D-димер IVD, калібратор)»; «С-реактивний бiлок
ультра АКЦЕНТ-200 (НК 024:2019 – 53707 C-реактивний білок (СРБ) IVD,

реагент)»; «Імуноконтроль І (НК 024:2019 – 47869 Множинні аналіти клінічної
хімії IVD, контрольний матеріал)»; «С-реактивний бiлок ультра Калібратор

(НК 024:2019 – 41838 С-реактивний білок (CRP) IVD, Калібратор)»;
«Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу IgM до
вірусу простого герпесу першого та другого типів (НК 024:2019 – 49546 Вірус
простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін М (IgM) антитіла ІVD, набір,

імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для якісного
та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу
першого та другого типів (НК 024:2019 – 49541 Вірус простого герпесу 1 і 2

(HSV1 і 2) імуноглобулін G (IgG) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз
(ІФА))»; «Набір реагентів для імуноферментного виявлення імуноглобулінів

класу G до людського герпес-вірусу 6 типу у сироватці (плазмі) крові
(ВектоHHV-6-IgG) (НК 024:2019 – 49736 Вірус людського герпесу 6 (HHV6)

антиген IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-
система для якісного визначення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу

людини (НК 024:2019 – 49723 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM)
антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; Імуноферментна тест-

система для якісного та кількісного визначення антитіл класу IgG до



цитомегаловірусу людини (НК 024:2019 – 49719 Cytomegalovirus (CMV)
імуноглобулін G (IgG) антитіла avidity індекс антитіла IVD, набір,

імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для якісного
визначення антитіл класу IgМ до Toxoplasma gondii (НК 024:2019 – 52440

Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір,
імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для

кількісного визначення антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii (НК 024:2019 –
52436 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір,

імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для якісного
визначення антитіл класу lgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр

(VCA) (НК 024:2019 – 49662 Вірус Epstein-Barr (EBV) VCА імуноглобулін M
(IgM) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна
тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу lgG
до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (VCA) (НК 024:2019 – 49657

Вірус Epstein-Barr (EBV) VCA імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір,
імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для якісного
виявлення антитіл до Giardia lamblia (intestinalis) (НК 024:2019 – 62915 Giardia

lamblia загальні антитіла ІВД, комплект, імуноферментний аналіз (ІФA))»;
«Імуноферментна тест-система для якісного виявлення антитіл класу IgG до
Ascaris lumbricoides (НК 024:2019 – 52133 Аскарида людська, антитіла класу

імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»;
«Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу IgG до Toxocara
canis (НК 024:2019 – 52418 Токсокара собача, антитіла класу імуноглобулін G

(IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Вірус гепатиту B
поверхневий антиген IVD, набір, імуногістохімічна реакція з ферментативною

міткою (НК 024:2019 – 48319 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD,
набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Вірус гепатиту C загальні антитіла

IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) (НК 024:2019 – 48364 Вірус
гепатиту C імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, реагент)»; «Імуноферментна
тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG

до Chlamydia trachomatis (НК 024:2019 – 30680 Набір для вимірювання антитіл
до імуноглобуліну G)»; «Набір реагентів для імуноферментного виявлення

імуноглобулінів класу G до Chlamydophila pneumoniae (НК 024:2019 – 50737
Бактерія Chlamydia pneumoniae антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD,

набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір реагентів для РМП (НК
024:2019 – 51819 Treponema pallidum reagin antibody IVD, набір, реакція

аглютинації)»; «Набір ІФА для визначення Феритину (НК 024:2019 – 53717
Феритин IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для

визначення THS – Тиреотропного гормону (НК 024:2019 – 54383 Тиреоїдний
гормон (ТТГ) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для
визначення fT3 – Вільного трийодтироніну (НК 024:2019 – 54416 Вільний

трийодтиронін IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для



визначення fT4 – Вільного тироксину (НК 024:2019 – 54412 Вільний тироксин
IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для визначення Anti-

TPO – Антитіл до тиреоїдної пероксидази (НК 024:2019 – 55203
Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD, набір,

імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для визначення прокальцитоніну
(НК 024:2019 – 61534 Прокальцитонін ІВД, набір, імуноферментний аналіз

(ІФА))»; «Набір ІФА для визначення Кортизолу (НК 024:2019 – 62281 Загальний
кортизол ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Тест-смужка для

швидкого визначення поверхневого антигену гепатиту В (НК 024:2019 – 30830
Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу
гепатиту В (HBsAg))»; «Тест-смужка для швидкої діагностики гепатиту С

(НК 024:2019 – 30829 Набір для якісного та/або кількісного визначення
загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз)»;

«Мультиінфекції (5): ВІЛ, гепатит С, гепатит В HBsAg, гепатит В HBcAb,
сифіліс (НК 024:2019 – 42652 Множинні гемоконтактної інфекції антигени /

антитіла, контрольний матеріал, IVD)»; «Тест-касета для визначення сифілісу
(НК 024:2019 – 30687 Набір для вимірювання рівня загальних антитіл

Treponema)»; «Ig A загальний (НК 024:2019 – 53756 Загальний імуноглобулін А
(IgA) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Ig G загальний (НК

024:2019 – 53783 Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD, комплект,
імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Ig M загальний (НК 024:2019 – 53792

Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD, комплект, імуноферментний
аналіз (ІФА))» (ДК 021:2015 (CPV) – 33690000-3 Лікарські засоби різні))

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення  надання  лабораторних
послуг та платних медичних послуг пацієнтам закладу. 

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-02-24-014390-  b 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-24-014390-b


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

Голка для спінальної анестезії Пенкан G 25 (НК 024:2019 – 35212 Голка
спінальна, одноразового застосування)»; «Голка для спінальної анестезії Пенкан

G 25 з провідниковою голкою 20 G (НК 024:2019 – 35212 Голка спінальна,
одноразового застосування)»; «Комплекти для тривалої епідуральної анестезії

Perifix 401 (НК 024:2019 – 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не
містить лікарських засобів)»; «Комплекти для комбінованої спінально-

епідуральної анестезії Espocan (НК 024:2019 – 34842 Набір для епідуральної
анестезії, який не містить лікарських засобів)». (ДК 021-2015 (CPV) 33170000-

2 – Обладнання для анестезії та реанімації)

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу виробами
медичного призначення для епідуральної анестезії.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-03-02-006618-  a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-02-006618-a


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

«Bupivacaine»; «Bupivacaine»; «Glucose»; «Glucose»; «Glucose»; «Calcium
gluconate»; «Lactulose»; «Levofloxacin»; «Linezolid»; «Magnesium sulfate»;

«Mannitol»; «Metamizole sodium»; «Metronidazole»; «Sodium chloride»; «Sodium
chloride»; «Ondansetron»; «Paracetamol»; «Salbutamol»; «Theophylline»; «Sodium

bicarbonate»; «Sodium bicarbonate»; «Fluconazole»; «Ceftazidime»;
«Ceftriaxone»; «Ciprofloxacin»; «Electrolytes»; «Cefepime»; «Acetylcysteine»;

«Hydroxyethylstarch». (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6 Фармацевтична
продукція).

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення пацієнтів  закладу
лікарськими засобами для надання медичної допомоги.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-03-16-005255-  c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-005255-c


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

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного
обладнання: Стерилізатори парові ГК-100-3; Стерилізатор повітряний ШСС-
80; Стерилізатор ГП-40; Автоматизований діагностичний комлекс «Кардіо +

+»; Лампа ОРК-21; Апарат магнітотерапії АЛІМП; Апарат дарсонваль «Іскра
-1»; Апарат хірургічний «Надія-2»; Шафа сушильна-стерилізаційна ШСС-80

П; Стерилізатор ГП-80-01; Відсмоктувач ОХ-10; Пристрій неонатальний для
фототерапії НО – АФ - КР-1; Фотоелектроколориметр КФК-2; Фотометр

КФК-3; Центрифуга ОПН-3; Опромінювач фототерапевтичний ОФН-2;
Дистилятор ДЄ-25; Відсмоктувач медичний «Біомед» 7-А 23В; Інгалятор

компресорний «Omron»; Офтальмометр; Апарат АВМО -2 м; Прилад АСО-2-
УМ; Електрокардіограф «Юкард-100»; Столик підігрівальний «Аіст-3»;

Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1; Прилад «Ручеек»; Стіл неонатальний
«Лелека»; Тубус кварц БОП-4; Світильник безтіньовий (операційна лампа);

Апарат «Поток-1 »; Апарат «МІТ-еф-2»; Апарат ЛУЧ-3; Відсмоктувач
медичний електричний дитячий В-90; Монітор пацієнта G-2A HEACO; Апарат

електростимуляції Тонус -2м; Апарат УВЧ терапії УВЧ-66; Аспіратор
електричний «minivac 8S»; Монітори фетальні F-700; Тонометри для

вимірювання тиску; Мікроскопи «Біолам»; Офтальмоскоп SIGMA-150 M2;
Механічний операційний стіл PAX –ST-C/D PAX –ST-А; Ліжко акушерське infiniti
11hill-ют; Апарат електричний для високочастотної хірургії (ел. коагулятор);

Стерил бокс Стандарт; Одно- та двошприцеві інфузійні насоси Sep 12s;
Відсмоктувач медичний Біомед 7А-23 Б; Шприцевий насос SN-50;

Діагностичний комплекс «Регіна»; Ліжко акушерське affiniti/hill-rum;
Дистилятор Д-10; Монітор ЮМ-300 «Ютас»; Апарат для фототерапії НО-

АФ-LЕD; Пульсоксиметр RAD-9; Пульсоксиметр RAD-8; Лампа щілева;
Монітор пацієнта G3A HEACO; Інфузомат HIACO SN-50; Одно- та
двошприцеві інфузійні насоси Sep 21s, ; Кардіомонітор Bistos ВТ-350;

Кардімонітор soni-caid; Фетальний доплер Ф-10; Вага для новонароджених
«Саша» електронна В1-15; Вага дитяча електронна «Гамма»; Опромінювач з
датчиком тепла і підігрівом ПВО-01; Світильник хірургічний холодного світла
УД0 1-П; Апарат ШВЛ «Бриз»; Апарат ШВЛ РО-6Н-5; Перфузор; ЛС (Лазер);

Макулостимулятор; Макулотестер; Стимул; Мускул тренер; Синаптофор;
Кольоротест; Бівізіотренер; Лампа для фототерапії КLA-145; Лампа для

фототерапії ОФП-01; Ренгенапарат Imax -100; Термостат сухоповітряний
ТС-80; Біохімічний аналізвтор АССЕNТ 220S; Напівавтоматичний 2х

канальний коагулометр COAG 2 D; Гематологічний аналізатор MICRO CC-20
plus; Аналізатор електролітів SINO -005; Стерилізатор паровий М 5-SТ;
Монітор пацієнта uМЕС10; Лампа фототерапії для новонароджених;

Автоматичний гeматологічний аналізатор Аbacus 3- CT; Електрокардіограф



Екіт; Комплекс кардіографічного моніторингу дх-акм-03 (холтер); Мікроскоп
ВАР-2, ВАР-1; Мікроскоп «Мікмед-1»; Мікроскоп «Біолам»; Комплекс

рентгенівський «Медікс»; УЗД Logia Book; Комплекс рентгенівський КДР-50
(ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

медичного та хірургічного обладнання)

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу справним
обладнанням для надання медичної допомоги.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на
ринку даних видів послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за власні кошти
підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-03-22-000967-  a

https://www.dzo.com.ua/tenders/10024618


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

Тест-смужки «ГлюкоФАН» (54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична
тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки «КетоФАН» (54519 Кетони сечі

IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки
«МікроальбуФАН» (54514 Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична
тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки «АльбуФАН» (54523 Білок сечі

IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Універсальний папір
pH 0-12 (54522 рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-
аналіз); Тест - Смужки IME-DC (30221 Реагент швидкого тестування на

глюкозу); Тест на Тропонін І (46989 Тропонін I IVD, набір,
імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз); CITO TEST FOB Тест на

приховану кров у калі (38217 Прихована кров у калі, швидкий тест); Тест на
ВІЛ 1/2 (HIV 1/2) (48447 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір,

імунохроматографічний, експрес-аналіз); Тест на виявлення антигенів
ротавірусу (50245 Ротавірус, антигени IVD, набір, імунохроматографічний
експрес-аналіз); Тест на кальпротектін (60775 Кальпротектін ІВД, набір,

імунохроматографічним аналіз, експрес-аналіз); Тест для виявлення
навколоплідних вод у вагінальних виділеннях Actim® PROM (54240 Зв'язувальний

білок - 1 інсуліноподібного фактору росту (IGFBP-1) IVD, набір,
імунохемілюмінесцентний аналіз); Індикатори парової стерилізації хімічні

одноразові «БіоСтеріТЕСТ-П-А-132/20» №1000 (35362 Індикатор хімічний /
фізичний для контролю стерилізації); Індикатори для повітряної стерилізації
хімічні одноразові «БіоМедІС-В-180/60» №1000 (35362 Індикатор хімічний /

фізичний для контролю стерилізації); Індикатори парової стерилізації хімічні
одноразові «БіоМедІС-П-132/20» №1000 (35362 Індикатор хімічний / фізичний

для контролю стерилізації) (ДК 021:2015 (CPV) – 33120000-7 — Системи
реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення  надання  лабораторних
послуг та платних медичних послуг пацієнтам закладу. 

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-03-29-002333-  a
 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-29-002333-a


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

Бинт гіпсовий 15см* 2,7м (НК 024:2019 – 33056 Матеріал для накладання
гіпсової пов'язки); Бинт гіпсовий 20см*2,7м (НК 024:2019 – 33056 Матеріал для

накладання гіпсової пов'язки); Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х
10см, тип 17 (НК 024:2019 – 48126 Рулон марлевий нестерильний); Бинт

марлевий медичний нестерильний 7м*14см ", тип 17 (НК 024:2019 – 48126
Рулон марлевий нестерильний); Вата не стерильна "зіг-заг" 100 г (НК 024:2019

– 58234 Сурічка ватяна); Канюля інфузійна 18G 1,3х45 мм одноразова (НК
024:2019 – 34920 Катетер для периферійного судинного вливання); Канюля

інфузійна 22 G 0,9*25 мм одноразова (НК 024:2019 – 34920 Катетер для
периферійного судинного вливання); Канюля інфузійна 24 G 0,7*19 мм

одноразова (НК 024:2019 – 34920 Катетер для периферійного судинного
вливання); Канюля інфузійна 26 G 0,6*19 мм одноразова (НК 024:2019 – 34920

Катетер для периферійного судинного вливання); Пластир катушковий
тканинна основа 2,5*500 (НК 024:2019 – 58986 Лейкопластир хірургічний

універсальний, нестерильний); Пластир катушковий не тканинна основа 2,5 *
500 (НК 024:2019 – 58986 Лейкопластир хірургічний універсальний,

нестерильний); Рукавички оглядові латексні нестерильні, припудрені (М) (НК
024:2019 – 47173 Ркавички оглядові / процедурні з латексу гевеї, опудрені);

Рукавички оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені, (М) (НК 024:2019 –
56286 Рукавички оглядові / процедурні); Рукавички хірургічні латексні стерильні

неприпудрені, розмір "6" (НК 024:2019 – 40548 Хірургічна рукавичка, латекс);
Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, розмір"7" (НК 024:2019 –

40548 Хірургічна рукавичка, латекс); Рукавички хірургічні латексні стерильні
неприпудрені, розмір "7,5" (НК 024:2019 – 40548 Хірургічна рукавичка, латекс);
Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, розмір "8" (НК 024:2019
– 40548 Хірургічна рукавичка, латекс); Система для вливаня кровозамінників та

інфузійних розчинів (без ДЕГФ) (НК 024:2019 – 16631 Набір з несорбівного
матеріалу для внутрішньовенних вливань); Комплект інєкційний, шприц 2 мл з
серветкою спиртовою (НК 024:2019 – 45158 Набір для черезшкірних ін'экцій,

який не містить лікарські засоби, одноразового використання); Шприц 1 мл U-
100 луєр трьохкомпонентний з двома голками 0,5*13 мм /0,3*9 мм (НК

024:2019 – 38501 Шприц-інсулін / голка, основна); Шприц 10 мл луєр
двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,8х38 мм
(НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 2 мл уєр
двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,6х32 мм

(НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 2 мл луєр
трьохкомпонентний з двома голками ін'єкційний одноразового застосування

0,6х32 мм(23Gх1 1/4")/0,55х25мм (НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка
загального призначення); Шприц 2 мл луер двохкомпонентний ін’єкційний



одноразового застосування з двома голками: 0,7 х 38 мм (22Gx1 ½”) / 0,6 х 32
мм (23Gx1 ¼’’) (безпечна голка) (НК 024:2019 – 60643 Шприц для вакцинації з
механізмом запобігання повторного використання / голка); Шприц 20 мл луєр
двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,8х38 мм

(НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 5 мл луєр
двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,7х38 мм

(НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 50 мл луєр
трьохкомпонентний з двома голками ін'єкційний одноразового застосування
(НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення) (ДК 021-2015

(CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення пацієнтів  закладу
витратними матеріалами для надання медичної допомоги.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-03-31-002776-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-31-002776-b


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

Молоко рідинне оброблене (пастеризоване) жирністю не менше 2,6% у
первинних пакуваннях 0, 9 - 1, 0 л (Код ДК 021-2015 (CPV) 15510000-6 - Молоко

та вершки)

Закупівля проводиться з метою забезпечення підрозділу Молочної кухні
молоком  для  виготовлення  продуктів  харчування  для  дітей  міста  та  для
відмовних дітей, що перебувають на лікуванні у закладі.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  визначено  з
урахуванням – показників безпечності та якості для харчових продуктів, чинних
нормативних  документів  (ТУ,  ДСТУ),  затверджених  у  встановленому
законодавством  України  порядку,  вимог  Закону  України  «Про  безпечність  та
якість  харчових  продуктів»  від  23.12.1997  №771/97-ВР  (зі  змінами),  Закону
України  «Про  дитяче  харчування»  від  14.09.2006  р.  №142-16,  «Вимогам  до
безпечності  та  якості  молока  і  молочних  продуктів»  затверджених  Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019
року №118, а також типових вимог до товару що склалися на ринку даного виду
продукції.

Очікувана  вартість  закупівлі  сформована  на  підставі  арифметичного
визначення середньої ціни з Prozorro market. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ
та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-04-01-006662-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-006662-b


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

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного
обладнання: Стерилізатори парові ГК-100-3; Стерилізатор повітряний ШСС-
80; Стерилізатор ГП-40; Автоматизований діагностичний комлекс «Кардіо +

+»; Лампа ОРК-21; Апарат магнітотерапії АЛІМП; Апарат дарсонваль «Іскра
-1»; Апарат хірургічний «Надія-2»; Шафа сушильна-стерилізаційна ШСС-80

П; Стерилізатор ГП-80-01; Відсмоктувач ОХ-10; Пристрій неонатальний для
фототерапії НО – АФ - КР-1; Фотоелектроколориметр КФК-2; Фотометр

КФК-3; Центрифуга ОПН-3; Опромінювач фототерапевтичний ОФН-2;
Дистилятор ДЄ-25; Відсмоктувач медичний «Біомед» 7-А 23В; Інгалятор

компресорний «Omron»; Офтальмометр; Апарат АВМО -2 м; Прилад АСО-2-
УМ; Електрокардіограф «Юкард-100»; Столик підігрівальний «Аіст-3»;

Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1; Прилад «Ручеек»; Стіл неонатальний
«Лелека»; Тубус кварц БОП-4; Світильник безтіньовий (операційна лампа);

Апарат «Поток-1 »; Апарат «МІТ-еф-2»; Апарат ЛУЧ-3; Відсмоктувач
медичний електричний дитячий В-90; Монітор пацієнта G-2A HEACO; Апарат

електростимуляції Тонус -2м; Апарат УВЧ терапії УВЧ-66; Аспіратор
електричний «minivac 8S»; Монітори фетальні F-700; Тонометри для

вимірювання тиску; Мікроскопи «Біолам»; Офтальмоскоп SIGMA-150 M2;
Механічний операційний стіл PAX –ST-C/D PAX –ST-А; Ліжко акушерське infiniti
11hill-ют; Апарат електричний для високочастотної хірургії (ел. коагулятор);

Стерил бокс Стандарт; Одно- та двошприцеві інфузійні насоси Sep 12s;
Відсмоктувач медичний Біомед 7А-23 Б; Шприцевий насос SN-50;

Діагностичний комплекс «Регіна»; Ліжко акушерське affiniti/hill-rum;
Дистилятор Д-10; Монітор ЮМ-300 «Ютас»; Апарат для фототерапії НО-

АФ-LЕD; Пульсоксиметр RAD-9; Пульсоксиметр RAD-8; Лампа щілева;
Монітор пацієнта G3A HEACO; Інфузомат HIACO SN-50; Одно- та
двошприцеві інфузійні насоси Sep 21s, ; Кардіомонітор Bistos ВТ-350;

Кардімонітор soni-caid; Фетальний доплер Ф-10; Вага для новонароджених
«Саша» електронна В1-15; Вага дитяча електронна «Гамма»; Опромінювач з
датчиком тепла і підігрівом ПВО-01; Світильник хірургічний холодного світла
УД0 1-П; Апарат ШВЛ «Бриз»; Апарат ШВЛ РО-6Н-5; Перфузор; ЛС (Лазер);

Макулостимулятор; Макулотестер; Стимул; Мускул тренер; Синаптофор;
Кольоротест; Бівізіотренер; Лампа для фототерапії КLA-145; Лампа для

фототерапії ОФП-01; Ренгенапарат Imax -100; Термостат сухоповітряний
ТС-80; Біохімічний аналізвтор АССЕNТ 220S; Напівавтоматичний 2х

канальний коагулометр COAG 2 D; Гематологічний аналізатор MICRO CC-20
plus; Аналізатор електролітів SINO -005; Стерилізатор паровий М 5-SТ;
Монітор пацієнта uМЕС10; Лампа фототерапії для новонароджених;

Автоматичний гeматологічний аналізатор Аbacus 3- CT; Електрокардіограф



Екіт; Комплекс кардіографічного моніторингу дх-акм-03 (холтер); Мікроскоп
ВАР-2, ВАР-1; Мікроскоп «Мікмед-1»; Мікроскоп «Біолам»; Комплекс

рентгенівський «Медікс»; УЗД Logia Book; Комплекс рентгенівський КДР-50
(ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

медичного та хірургічного обладнання)

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу справним
обладнанням для надання медичної допомоги.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на
ринку даних видів послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за власні кошти
підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-04-07-001784-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-001784-b


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

Тест-смужки «ГлюкоФАН» (54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична
тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки «КетоФАН» (54519 Кетони сечі

IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки
«МікроальбуФАН» (54514 Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична
тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки «АльбуФАН» (54523 Білок сечі

IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Універсальний папір
pH 0-12 (54522 рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-
аналіз); Тест - Смужки IME-DC (30221 Реагент швидкого тестування на

глюкозу); Тест на Тропонін І (46989 Тропонін I IVD, набір,
імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз); CITO TEST FOB Тест на

приховану кров у калі (38217 Прихована кров у калі, швидкий тест); Тест на
ВІЛ 1/2 (HIV 1/2) (48447 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір,

імунохроматографічний, експрес-аналіз); Тест на виявлення антигенів
ротавірусу (50245 Ротавірус, антигени IVD, набір, імунохроматографічний
експрес-аналіз); Тест на кальпротектін (60775 Кальпротектін ІВД, набір,

імунохроматографічним аналіз, експрес-аналіз); Тест для виявлення
навколоплідних вод у вагінальних виділеннях Actim® PROM (54240 Зв'язувальний

білок - 1 інсуліноподібного фактору росту (IGFBP-1) IVD, набір,
імунохемілюмінесцентний аналіз); Індикатори парової стерилізації хімічні

одноразові «БіоСтеріТЕСТ-П-А-132/20» №1000 (35362 Індикатор хімічний /
фізичний для контролю стерилізації); Індикатори для повітряної стерилізації
хімічні одноразові «БіоМедІС-В-180/60» №1000 (35362 Індикатор хімічний /

фізичний для контролю стерилізації); Індикатори парової стерилізації хімічні
одноразові «БіоМедІС-П-132/20» №1000 (35362 Індикатор хімічний / фізичний

для контролю стерилізації) (ДК 021:2015 (CPV) – 33120000-7 — Системи
реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення  надання  лабораторних
послуг та платних медичних послуг пацієнтам закладу. 

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-04-14-001564-  a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-14-001564-a


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

«Morphine»; «Diazepam»; «Ketamine»; «Morphine, combinations»; «Fentanyl»;
«Atracurium »; «Suxamethonium»; «Propofol»; «Phenobarbital»; «Phenobarbital»;

«Atracurium » (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6 Фармацевтична продукція)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення пацієнтів  закладу
наркотичними  та  психотропними  засобами  для  надання  платних  послуг  та
надання медичної допомоги.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та
власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-05-06-001586-  a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-06-001586-a


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

Молоко рідинне оброблене (пастеризоване) жирністю не менше 2,6% у
первинних пакуваннях 0, 9 - 1, 0 л (Код ДК 021-2015 (CPV) 15510000-6 - Молоко

та вершки)

Закупівля проводиться з метою забезпечення підрозділу Молочної кухні
молоком  для  виготовлення  продуктів  харчування  для  дітей  міста  та  для
відмовних дітей, що перебувають на лікуванні у закладі.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  визначено  з
урахуванням – показників безпечності та якості для харчових продуктів, чинних
нормативних  документів  (ТУ,  ДСТУ),  затверджених  у  встановленому
законодавством  України  порядку,  вимог  Закону  України  «Про  безпечність  та
якість  харчових  продуктів»  від  23.12.1997  №771/97-ВР  (зі  змінами),  Закону
України  «Про  дитяче  харчування»  від  14.09.2006  р.  №142-16,  «Вимогам  до
безпечності  та  якості  молока  і  молочних  продуктів»  затверджених  Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019
року №118, а також типових вимог до товару що склалися на ринку даного виду
продукції.

Очікувана  вартість  закупівлі  сформована  на  підставі  арифметичного
визначення середньої ціни з Prozorro market. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ
та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-05-12-000269-  a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-12-000269-a


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

«Azithromycin», «Azithromycin», «Azithromycin», «Chlorpromazine», «Amikacin»,
«Amikacin», «Amlodipine», «Amoxicillin», «Amoxicillin and enzyme inhibitor»,
«Amoxicillin and enzyme inhibitor», «Ampicillin», «Fluconazole», «Enalapril»,

«Calcium chloride», «Cefepime», «Lidocaine», «Linezolid», «Linezolid»,
«Meropenem», «Meropenem», «Metoprolol», «Ethanol», «Ethanol», «Thiopental»,

«Fosfomycin», «Levofloxacin», «Levofloxacin», «Cefazolin», «Cefotaxime»,
«Ceftriaxone», «Cyanocobalamin», «Ceftazidime». (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6

Фармацевтична продукція).

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення пацієнтів  закладу
лікарськими засобами для надання медичної допомоги.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-06-04-002815-  a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-04-002815-a


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

«Cefepime»; «Caffeine»; «Paracetamol»; «Potassium chloride» (ДК 021:2015
(CPV) 33600000-6 Фармацевтична продукція)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення пацієнтів  закладу
лікарськими засобами для надання медичної допомоги.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-06-07-001179-  a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-07-001179-a


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

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного
обладнання: апарати ШВЛ «Leoni» / «Leoni 2» / «Leoni Plus», Пульсоксиметри
«Rad-8» / «Rad-9» / «Rad-87», Монітори пацієнта «Passport 2», Реанімаційні
системи «Lifetherm 2001» / «Lifetherm 2002» (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного
обладнання)

Закупівля проводиться з  метою забезпечення пацієнтів закладу, а також
передчасно  народжених  або  хворих  новонароджених,  справним  обладнанням
для надання медичної допомоги.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на
ринку даних видів послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та
власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-06-08-007521-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-08-007521-b


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

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного
обладнання: апарати ШВЛ «Babylog 8000 plus», інкубатори для

новонароджених «Isolette C2000» (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з
ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання).

Закупівля проводиться з метою забезпечення передчасно народжених або
хворих  новонароджених  справним  медичним  обладнанням  для  надання
медичної допомоги та респіраторної підтримки немовлятам.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на
ринку даних видів послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-06-09-005121-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-09-005121-b


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

Фетальний монітор (для моніторингу стану двох плодів) (ДК 021:2015 (CPV)
33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Закупівля проводиться з метою забезпечення контролю за станом плодів і
матері, а саме: для токо-мониторингу вагітних, вимірювання частоти сердечних
скорочень і ворушіння плоду.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на
ринку даних видів послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за власні кошти
підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-06-16-014942-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-16-014942-b


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

Плазма свіжозаморожена заготовлена методом первинного фракціонування
крові з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Плазма

лейкофільтрована заготовлена методом первинного фракціонування крові;
Еритроцити у додатковому розчині (завись еритроцитів) з консервованої
донорської крові з контейнером для забору крові; Еритроцити, збіднені на

лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити);
Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Тромбоцити (концентрат
тромбоцитів), аферез; Кріопреципітат заморожений (ДК (  CPV  ) 021:2015

33140000-3 Медичні матеріали)

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання пацієнтам закладу
невідкладної медичної допомоги з вливання препаратів крові.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-06-18-002469-  a

https://www.dzo.com.ua/tenders/11332567
https://www.dzo.com.ua/tenders/11332567
https://www.dzo.com.ua/tenders/11332567
https://www.dzo.com.ua/tenders/11332567


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

Ланцет (скарифікатор) для крові стальний з центральною голкою одноразового
використання стерильний, №200 (НК 024:2019 61578 - Ручка-скарифікатор

автоматична, одноразового використання); Лезо №23 одноразового
використання стерильне, уп.100 шт. (НК 024:2019 12234 - Лезо ножа); Відріз
марлевий медичний нестерильний 1000см×90см , складка, тип 17 (НК 024:2019
48126 - Рулон марлевий, нестерильний); Шовк (SLK) 5 - 150 см, без голки (НК
024:2019 13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку) ; Шовк

(SLK) 4 - 150 см, без голки (НК 024:2019 13910 - Стерильна хірургічна нитка з
натурального шовку); Полігліколід 1 - плетений, фіолетова нитка 300 см без
голки (НК 024:2019 13908- полигліколеве кислотне шво) ;Полігліколід - 90 см
нитка, 48 мм колюча голка, грунле тіло (НК 024:2019 13908- полигліколеве

кислотне шво); Полігліколід 3/0 - 75 см нитка, 36,2 мм колюча голка, кругле тіло
(НК 024:2019 13908- полигліколеве кислотне шво); Полігліколід рапід 2/0 - 90 см

нитка, 36,3 мм колюча голка, кругле тіло (НК 024:2019 13908- полигліколеве
кислотне шво); Поліамід 2/0 - 75 см нитка, 26,2 мм колюча голка, кругле тіло
(НК 024:2019 37997 - Нитка хірургічна поліамідна, мультинитка, стерильна);
Кетгут полірований 4 (НК 024:2019 13898—хірургічна нитка кетгут); Кетгут

полірований 5 (НК 024:2019 13898—хірургічна нитка кетгут); Кетгут
полірований 6 (НК 024:2019 13898—хірургічна нитка кетгут); Капрон

модифікований (НК 024:2019 38847 - Шов, поліамідний); Нуролон 1 без голки
400 см (НК 024:2019 37997 - Нитка хірургічна поліамідна, мультинитка,
стерильна); Стрічка поліефірна 40 см, 45 мм (НК 024:2019 38847 - Шов,

поліамідний); Пов’язка гідрогелева РАНОЗАГОЮЮЧА з метилурацилом (НК
024:2019 47765 - Пов'язка раневая гідрогелева, стерильна, антибактеріальна);
Голка багаторазова колюча (НК 024:2019 32357 - Швова голка,багаторазового

застосування); Голка багаторазова колюча (НК 024:2019 32357 - Швова
голка,багаторазового застосування); Голка багаторазова колюча (НК 024:2019

32357 - Швова голка,багаторазового застосування); Голка багаторазова
колюча (НК 024:2019 32357 - Швова голка,багаторазового застосування); Голка

багаторазова ріжуча (НК 024:2019 32357 - Швова голка,багаторазового
застосування); Голка багаторазова ріжуча (НК 024:2019 32357 - Швова

голка,багаторазового застосування); Голка багаторазова ріжуча (НК 024:2019
32357 - Швова голка,багаторазового застосування) (ДК 021-2015 (CPV)

33140000-3 - Медичні матеріали)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення пацієнтів  закладу
витратними матеріалами для надання медичної допомоги.



Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-06-22-000155-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-000155-b


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

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного
обладнання: апарати ШВЛ «Babylog 8000 plus», інкубатори для

новонароджених «Isolette C2000» (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з
ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання).

Закупівля проводиться з метою забезпечення передчасно народжених або
хворих  новонароджених  справним  медичним  обладнанням  для  надання
медичної допомоги та респіраторної підтримки немовлятам.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на
ринку даних видів послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-06-29-001273-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-001273-b


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

Плазма свіжозаморожена заготовлена методом первинного фракціонування
крові з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Плазма

лейкофільтрована заготовлена методом первинного фракціонування крові;
Еритроцити у додатковому розчині (завись еритроцитів) з консервованої
донорської крові з контейнером для забору крові; Еритроцити, збіднені на

лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити);
Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Тромбоцити (концентрат
тромбоцитів), аферез; Кріопреципітат заморожений (ДК (  CPV  ) 021:2015

33140000-3 Медичні матеріали)

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання пацієнтам закладу
невідкладної медичної допомоги з вливання препаратів крові.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-07-05-003175-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-003175-b
https://www.dzo.com.ua/tenders/11332567
https://www.dzo.com.ua/tenders/11332567
https://www.dzo.com.ua/tenders/11332567


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

Ділюент (НК 024:2019 – 46623 Розріджувач крові); Лізуючий реагент (НК
024:2019 – 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД); Очищуючий розчин

Diatro Cleaner 1л (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора
ІВД); Ферментний очищуючий розчин (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення
приладу/аналізатора ІВД); Контроль гематологічний Diacon 3 норма, 3,0 мл
(НК 024:2019 – 55866 Підрахунок клітин крові ІВД, контрольний матеріал);
Контроль гематологічний Diacon 3 високий 3,0 мл мл (НК 024:2019 – 55866
Підрахунок клітин крові ІВД, контрольний матеріал); Протромбіновий час,

рідкий (НК 024:2019 – 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового
часу (ПЧ) IVD; Тромбіновий час (НК 024:2019 – 55987 Тромбіновий час ІВД,

набір, аналіз утворення згустку); Фібриноген (НК 024:2019 – 55997 Фібриноген
(фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку); Контрольна плазма (НК

024:2019 – 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення
згустку); Розчин імідазолу (НК 024:2019 – 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД,

набір, аналіз утворення згустку); Холестерин (НК 024:2019 – 53359 Загальний
холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Загальний

протеїн (НК 024:2019 – 61900 Загальний білок ІВД, набір,
спектрофотометричний аналіз); Гліколізований гемоглобін прямий (НК

024:2019 – 53316 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент);
Гліколізований гемоглобін прямий Калібратор (НК 024:2019 – 53315

Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, калібратор); Гліколізований гемоглобін
прямий Контроль (НК 024:2019 – 44435 Глікований гемоглобін (HbA1c),

контрольний матеріал, IVD); Контрольна сироватка норма(НК 024:2019 –
47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал);

Контрольна сироватка патологія (НК 024:2019 – 47869 Множинні аналіти
клінічної хімії IVD, контрольний матеріал); Мультикалібратор 1 (НК 024:2019
– 30216 Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії); Мультикалібратор 2

(НК 024:2019 – 30216 Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії);
Аланінамінотрансфераза (НК 024:2019 – 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT)

IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз);
Аспартатамінотрансфераза (НК 024:2019 – 52954 Загальна
аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний

спектрофотометричний аналіз); Фосфатаза лужна (НК 024:2019 – 52928
Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний

спектрофотометричний аналіз); Глюкоза (НК 024:2019 – 53301 Глюкоза IVD,
набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Набір ІФА для визначення
fß-hCG – Вільної ß-субодиниці хоріонічного гонадотропіну людини (НК 024:2019
– 54214 Бета-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (бета-ХГЛ) IVD,

набір, імуноферментний аналіз (ІФА)); Імуноферментна тест-система для



якісного визначення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу людини (НК
024:2019 – 49723 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD,

набір, імуноферментний аналіз (ІФА)); Імуноферментна тест-система для
якісного та кількісного визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу
людини (НК 024:2019 – 49719 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG)

антитіла avidity індекс антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА));
Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу IgМ до

Toxoplasma gondii (НК 024:2019 – 52440 Токсоплазма антитіла класу
імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА));

Імуноферментна тест-система для кількісного визначення антитіл класу IgG
до Toxoplasma gondii (НК 024:2019 – 52436 Токсоплазма антитіла класу

імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Набір ІФА для
визначення IgE – Імуноглобуліну E (НК 024:2019 – 58946 Числені алерген-

специфічні / загальні антитіла класу імуноглобулін Е (IgE) ІВД, набір,
імуноферментний аналіз) (ДК 021:2015 (CPV) – 33690000-3 Лікарські засоби

різні)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення  надання  лабораторних
послуг та платних медичних послуг пацієнтам закладу. 

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-07-06-003026-  a
 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-06-003026-a


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

Hydrocortisone; Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.;
Moxifloxacin; Moxifloxacin; Epinephrine; Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor;

Salbutamol; Tranexamic acid; Heparin; Glucose; Clindamycin; Dexamethasone;
Valproic acid; Valproic acid; Acetazolamide; Methyldopa; Dopamine; Ibuprofen;
Ibuprofen; Isosorbide dinitrate; Ibuprofen; Imipenem and cilastatin; Comb drug;

Potassium chloride; Acetylsalicylic acid; Bisoprolol; Bisoprolol; Amiodarone;
Lamotrigine; Verapamil; Bupivacaine;Bupivacaine; Phenylephrine; Glyceryl

trinitrate; Nifedipine; Drotaverine; Oxytocin; Omeprazole; Omeprazole;
Paracetamol; Paracetamol; Paracetamol; Paracetamol; Pyrantel; Prednisolone;

Budesonide; Xylometazoline; Xylometazoline; Insulin (human); Ferric oxide
polymaltose complexes; Ofloxacin; Folic acid; Nadroparin; Nadroparin;

Furosemide; Chlorhexidine; Norepinephrine; Amino acids; Fat emulsions (ДК
021:2015 (CPV) – 33690000-3 Лікарські засоби різні)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення пацієнтів  закладу
лікарськими засобами для надання медичної допомоги.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-07-16-006991-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-006991-b


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

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»,
«Капітальний ремонт приміщень четвертого поверху пологового будинку

міської лікарні «Центр матері та дитини» за адресою: Україна, м. Вінниця,
вул. Маяковського, 138» (коригування) (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний

ремонт і реставрація)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення пацієнтів  закладу  та
персоналу  прийнятними  умовами  для  надання  медичної  допомоги  та
перебування  в  комфортно  облаштованих  палатах  відділення  сумісного
перебування матері та новонародженого.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана  вартість  закупівлі  сформована  на  підставі  робочого  проекту,
розробленого відповідною спеціалізованою компанією. 

Розмір  бюджетного  призначення  сформований  з  урахуванням  обсягів
наявної потреби у роботах цього типу. Частина робіт буде проводитись за власні
кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-07-28-007100-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-007100-b


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

«Atropine»; «Povidone-iodine»; «Vancomycin»; «Clindamycin»; «Diclofenac»;
«Dopamine»; «Phytomenadione»; «Meropenem»; «Metoclopramide»; «Naloxone»;
«Thiosulfate»; «Oxytocin»; «Neostigmine»; «Protamine»; «Hydroxyethylstarch»;
«Enoxaparin»; «Cefazolin» (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6 Фармацевтична

продукція)

Закупівля  проводиться  з  метою  забезпечення пацієнтів  закладу
лікарськими засобами для надання медичної допомоги.

Технічні  та  якісні  характеристики  предмета  закупівлі  регламентуються
нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на
ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів
закладів, що продають аналогічні товари. 

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA  -2021-08-20-002321-  b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-20-002321-b
https://www.dzo.com.ua/tenders/12158672
https://www.dzo.com.ua/tenders/12158672
https://www.dzo.com.ua/tenders/12158672
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	«Ділюент (НК 024:2019 – 46623 Розріджувач крові)»; «Лізуючий реагент (НК 024:2019 – 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД)»; «Очищуючий розчин Diatro Cleaner (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД)»; «Ферментний очищуючий розчин (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД)»; «Промивний розчин (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД)»; «Контроль гематологічний Diacon 3 норма, 3,0 мл (НК 024:2019 – 55866 Підрахунок клітин крові ІВД, контрольний матеріал)»; «Розчин стандарту А (НК 024:2019 – 52861 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент)»; «Розчин стандарту В (НК 024:2019 – 52861 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент)»; «Електролітичний розчин (НК 024:2019 – 59238 Іоноселективний електрод референтний розчин ІВД, реагент)»; «Референтний електролітичний розчин (НК 024:2019 – 59238 Іоноселективний електрод референтний розчин ІВД, реагент)»; «Детергент С (НК 024:2019 – 52861 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент)»; «Детергент D (НК 024:2019 – 52861 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент)»; «Суміш кристалічних солей (НК 024:2019 – 52861 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент)»; «Набір розчинів для щоденної промивки /очистки (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД)»; «Протромбіновий час, рідкий (НК 024:2019 – 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD)»; «Тромбіновий час (НК 024:2019 – 55987 Тромбіновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку)»; «АЧТЧ, рідкий (НК 024:2019 – 55981 Активований частковий тромбопластиновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку)»; «Фібриноген (НК 024:2019 – 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку)»; «Кальцію хлорид 0,025М (НК 024:2019 – 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD)»; «Контрольна плазма (НК 024:2019 – 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку)»; 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку «Розчин імідазолу (НК 024:2019 – 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку)»; «Загальний протеїн (НК 024:2019 – 61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз)»; «Білірубін загальний (НК 024:2019 – 53229 Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз)»; «Білірубін прямий (НК 024:2019 – 53233 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз)»; «Сечовина (НК 024:2019 – 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз)»; «Креатинін (НК 024:2019 – 53251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз)»; «Аланінамінотрансфераза (НК 024:2019 – 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз)»; «Аспартатамінотрансфераза (НК 024:2019 – 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз)»; «Гама-глутамілтрансфераза (НК 024:2019 – 53027 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз)»; «Лактатдегідрогеназа (НК 024:2019 – 53072 Загальна лактатдегідрогеназа IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз)»; «Фосфатаза лужна (НК 024:2019 – 52928 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз)»; «Лужний промивний розчин для біохімічного автоматичного аналізатора (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД)»; «Кислотний промивний розчин для біохімічного автоматичного аналізатора (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД)»; «Контрольна сироватка норма (НК 024:2019 – 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал)»; «Амілаза (НК 024:2019 – 52941 Загальна амілаза IVD, реагент)»; «Лактат (НК 024:2019 – 53342 Лактат IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз)»; «Д-Димер (НК 024:2019 – 30576 Набір реагентів для визначення D Димерів)»; «Набір контролів для визначення Д-димера (НК 024:2019 – 47347 D-димер IVD, контрольний)»; «Набір калібраторів для визначення Д-димера (5 рівнів) (НК 024:2019 – 47348 D-димер IVD, калібратор)»; «С-реактивний бiлок ультра АКЦЕНТ-200 (НК 024:2019 – 53707 C-реактивний білок (СРБ) IVD, реагент)»; «Імуноконтроль І (НК 024:2019 – 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал)»; «С-реактивний бiлок ультра Калібратор (НК 024:2019 – 41838 С-реактивний білок (CRP) IVD, Калібратор)»; «Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу першого та другого типів (НК 024:2019 – 49546 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін М (IgM) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу першого та другого типів (НК 024:2019 – 49541 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін G (IgG) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір реагентів для імуноферментного виявлення імуноглобулінів класу G до людського герпес-вірусу 6 типу у сироватці (плазмі) крові (ВектоHHV-6-IgG) (НК 024:2019 – 49736 Вірус людського герпесу 6 (HHV6) антиген IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу людини (НК 024:2019 – 49723 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; Імуноферментна тест-система для якісного та кількісного визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини (НК 024:2019 – 49719 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла avidity індекс антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу IgМ до Toxoplasma gondii (НК 024:2019 – 52440 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для кількісного визначення антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii (НК 024:2019 – 52436 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу lgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (VCA) (НК 024:2019 – 49662 Вірус Epstein-Barr (EBV) VCА імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу lgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (VCA) (НК 024:2019 – 49657 Вірус Epstein-Barr (EBV) VCA імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для якісного виявлення антитіл до Giardia lamblia (intestinalis) (НК 024:2019 – 62915 Giardia lamblia загальні антитіла ІВД, комплект, імуноферментний аналіз (ІФA))»; «Імуноферментна тест-система для якісного виявлення антитіл класу IgG до Ascaris lumbricoides (НК 024:2019 – 52133 Аскарида людська, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу IgG до Toxocara canis (НК 024:2019 – 52418 Токсокара собача, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуногістохімічна реакція з ферментативною міткою (НК 024:2019 – 48319 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) (НК 024:2019 – 48364 Вірус гепатиту C імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, реагент)»; «Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до Chlamydia trachomatis (НК 024:2019 – 30680 Набір для вимірювання антитіл до імуноглобуліну G)»; «Набір реагентів для імуноферментного виявлення імуноглобулінів класу G до Chlamydophila pneumoniae (НК 024:2019 – 50737 Бактерія Chlamydia pneumoniae антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір реагентів для РМП (НК 024:2019 – 51819 Treponema pallidum reagin antibody IVD, набір, реакція аглютинації)»; «Набір ІФА для визначення Феритину (НК 024:2019 – 53717 Феритин IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для визначення THS – Тиреотропного гормону (НК 024:2019 – 54383 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для визначення fT3 – Вільного трийодтироніну (НК 024:2019 – 54416 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для визначення fT4 – Вільного тироксину (НК 024:2019 – 54412 Вільний тироксин IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для визначення Anti-TPO – Антитіл до тиреоїдної пероксидази (НК 024:2019 – 55203 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для визначення прокальцитоніну (НК 024:2019 – 61534 Прокальцитонін ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Набір ІФА для визначення Кортизолу (НК 024:2019 – 62281 Загальний кортизол ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Тест-смужка для швидкого визначення поверхневого антигену гепатиту В (НК 024:2019 – 30830 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg))»; «Тест-смужка для швидкої діагностики гепатиту С (НК 024:2019 – 30829 Набір для якісного та/або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз)»; «Мультиінфекції (5): ВІЛ, гепатит С, гепатит В HBsAg, гепатит В HBcAb, сифіліс (НК 024:2019 – 42652 Множинні гемоконтактної інфекції антигени / антитіла, контрольний матеріал, IVD)»; «Тест-касета для визначення сифілісу (НК 024:2019 – 30687 Набір для вимірювання рівня загальних антитіл Treponema)»; «Ig A загальний (НК 024:2019 – 53756 Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Ig G загальний (НК 024:2019 – 53783 Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD, комплект, імуноферментний аналіз (ІФА))»; «Ig M загальний (НК 024:2019 – 53792 Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD, комплект, імуноферментний аналіз (ІФА))» (ДК 021:2015 (CPV) – 33690000-3 Лікарські засоби різні))
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Голка для спінальної анестезії Пенкан G 25 (НК 024:2019 – 35212 Голка спінальна, одноразового застосування)»; «Голка для спінальної анестезії Пенкан G 25 з провідниковою голкою 20 G (НК 024:2019 – 35212 Голка спінальна, одноразового застосування)»; «Комплекти для тривалої епідуральної анестезії Perifix 401 (НК 024:2019 – 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів)»; «Комплекти для комбінованої спінально-епідуральної анестезії Espocan (НК 024:2019 – 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів)». (ДК 021-2015 (CPV) 33170000-2 – Обладнання для анестезії та реанімації)
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	«Bupivacaine»; «Bupivacaine»; «Glucose»; «Glucose»; «Glucose»; «Calcium gluconate»; «Lactulose»; «Levofloxacin»; «Linezolid»; «Magnesium sulfate»; «Mannitol»; «Metamizole sodium»; «Metronidazole»; «Sodium chloride»; «Sodium chloride»; «Ondansetron»; «Paracetamol»; «Salbutamol»; «Theophylline»; «Sodium bicarbonate»; «Sodium bicarbonate»; «Fluconazole»; «Ceftazidime»; «Ceftriaxone»; «Ciprofloxacin»; «Electrolytes»; «Cefepime»; «Acetylcysteine»; «Hydroxyethylstarch». (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6 Фармацевтична продукція).
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	Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання: Стерилізатори парові ГК-100-3; Стерилізатор повітряний ШСС-80; Стерилізатор ГП-40; Автоматизований діагностичний комлекс «Кардіо ++»; Лампа ОРК-21; Апарат магнітотерапії АЛІМП; Апарат дарсонваль «Іскра -1»; Апарат хірургічний «Надія-2»; Шафа сушильна-стерилізаційна ШСС-80 П; Стерилізатор ГП-80-01; Відсмоктувач ОХ-10; Пристрій неонатальний для фототерапії НО – АФ - КР-1; Фотоелектроколориметр КФК-2; Фотометр КФК-3; Центрифуга ОПН-3; Опромінювач фототерапевтичний ОФН-2; Дистилятор ДЄ-25; Відсмоктувач медичний «Біомед» 7-А 23В; Інгалятор компресорний «Omron»; Офтальмометр; Апарат АВМО -2 м; Прилад АСО-2-УМ; Електрокардіограф «Юкард-100»; Столик підігрівальний «Аіст-3»; Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1; Прилад «Ручеек»; Стіл неонатальний «Лелека»; Тубус кварц БОП-4; Світильник безтіньовий (операційна лампа); Апарат «Поток-1 »; Апарат «МІТ-еф-2»; Апарат ЛУЧ-3; Відсмоктувач медичний електричний дитячий В-90; Монітор пацієнта G-2A HEACO; Апарат електростимуляції Тонус -2м; Апарат УВЧ терапії УВЧ-66; Аспіратор електричний «minivac 8S»; Монітори фетальні F-700; Тонометри для вимірювання тиску; Мікроскопи «Біолам»; Офтальмоскоп SIGMA-150 M2; Механічний операційний стіл PAX –ST-C/D PAX –ST-А; Ліжко акушерське infiniti 11hill-ют; Апарат електричний для високочастотної хірургії (ел. коагулятор); Стерил бокс Стандарт; Одно- та двошприцеві інфузійні насоси Sep 12s; Відсмоктувач медичний Біомед 7А-23 Б; Шприцевий насос SN-50; Діагностичний комплекс «Регіна»; Ліжко акушерське affiniti/hill-rum; Дистилятор Д-10; Монітор ЮМ-300 «Ютас»; Апарат для фототерапії НО-АФ-LЕD; Пульсоксиметр RAD-9; Пульсоксиметр RAD-8; Лампа щілева; Монітор пацієнта G3A HEACO; Інфузомат HIACO SN-50; Одно- та двошприцеві інфузійні насоси Sep 21s, ; Кардіомонітор Bistos ВТ-350; Кардімонітор soni-caid; Фетальний доплер Ф-10; Вага для новонароджених «Саша» електронна В1-15; Вага дитяча електронна «Гамма»; Опромінювач з датчиком тепла і підігрівом ПВО-01; Світильник хірургічний холодного світла УД0 1-П; Апарат ШВЛ «Бриз»; Апарат ШВЛ РО-6Н-5; Перфузор; ЛС (Лазер); Макулостимулятор; Макулотестер; Стимул; Мускул тренер; Синаптофор; Кольоротест; Бівізіотренер; Лампа для фототерапії КLA-145; Лампа для фототерапії ОФП-01; Ренгенапарат Imax -100; Термостат сухоповітряний ТС-80; Біохімічний аналізвтор АССЕNТ 220S; Напівавтоматичний 2х канальний коагулометр COAG 2 D; Гематологічний аналізатор MICRO CC-20 plus; Аналізатор електролітів SINO -005; Стерилізатор паровий М 5-SТ; Монітор пацієнта uМЕС10; Лампа фототерапії для новонароджених; Автоматичний гeматологічний аналізатор Аbacus 3- CT; Електрокардіограф Екіт; Комплекс кардіографічного моніторингу дх-акм-03 (холтер); Мікроскоп ВАР-2, ВАР-1; Мікроскоп «Мікмед-1»; Мікроскоп «Біолам»; Комплекс рентгенівський «Медікс»; УЗД Logia Book; Комплекс рентгенівський КДР-50 (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)
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	Тест-смужки «ГлюкоФАН» (54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки «КетоФАН» (54519 Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки «МікроальбуФАН» (54514 Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки «АльбуФАН» (54523 Білок сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Універсальний папір pH 0-12 (54522 рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Тест - Смужки IME-DC (30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу); Тест на Тропонін І (46989 Тропонін I IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз); CITO TEST FOB Тест на приховану кров у калі (38217 Прихована кров у калі, швидкий тест); Тест на ВІЛ 1/2 (HIV 1/2) (48447 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз); Тест на виявлення антигенів ротавірусу (50245 Ротавірус, антигени IVD, набір, імунохроматографічний експрес-аналіз); Тест на кальпротектін (60775 Кальпротектін ІВД, набір, імунохроматографічним аналіз, експрес-аналіз); Тест для виявлення навколоплідних вод у вагінальних виділеннях Actim® PROM (54240 Зв'язувальний білок - 1 інсуліноподібного фактору росту (IGFBP-1) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз); Індикатори парової стерилізації хімічні одноразові «БіоСтеріТЕСТ-П-А-132/20» №1000 (35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації); Індикатори для повітряної стерилізації хімічні одноразові «БіоМедІС-В-180/60» №1000 (35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації); Індикатори парової стерилізації хімічні одноразові «БіоМедІС-П-132/20» №1000 (35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації) (ДК 021:2015 (CPV) – 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання)
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	Бинт гіпсовий 15см* 2,7м (НК 024:2019 – 33056 Матеріал для накладання гіпсової пов'язки); Бинт гіпсовий 20см*2,7м (НК 024:2019 – 33056 Матеріал для накладання гіпсової пов'язки); Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см, тип 17 (НК 024:2019 – 48126 Рулон марлевий нестерильний); Бинт марлевий медичний нестерильний 7м*14см ", тип 17 (НК 024:2019 – 48126 Рулон марлевий нестерильний); Вата не стерильна "зіг-заг" 100 г (НК 024:2019 – 58234 Сурічка ватяна); Канюля інфузійна 18G 1,3х45 мм одноразова (НК 024:2019 – 34920 Катетер для периферійного судинного вливання); Канюля інфузійна 22 G 0,9*25 мм одноразова (НК 024:2019 – 34920 Катетер для периферійного судинного вливання); Канюля інфузійна 24 G 0,7*19 мм одноразова (НК 024:2019 – 34920 Катетер для периферійного судинного вливання); Канюля інфузійна 26 G 0,6*19 мм одноразова (НК 024:2019 – 34920 Катетер для периферійного судинного вливання); Пластир катушковий тканинна основа 2,5*500 (НК 024:2019 – 58986 Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний); Пластир катушковий не тканинна основа 2,5 * 500 (НК 024:2019 – 58986 Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний); Рукавички оглядові латексні нестерильні, припудрені (М) (НК 024:2019 – 47173 Ркавички оглядові / процедурні з латексу гевеї, опудрені); Рукавички оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені, (М) (НК 024:2019 – 56286 Рукавички оглядові / процедурні); Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, розмір "6" (НК 024:2019 – 40548 Хірургічна рукавичка, латекс); Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, розмір"7" (НК 024:2019 – 40548 Хірургічна рукавичка, латекс); Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, розмір "7,5" (НК 024:2019 – 40548 Хірургічна рукавичка, латекс); Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, розмір "8" (НК 024:2019 – 40548 Хірургічна рукавичка, латекс); Система для вливаня кровозамінників та інфузійних розчинів (без ДЕГФ) (НК 024:2019 – 16631 Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних вливань); Комплект інєкційний, шприц 2 мл з серветкою спиртовою (НК 024:2019 – 45158 Набір для черезшкірних ін'экцій, який не містить лікарські засоби, одноразового використання); Шприц 1 мл U-100 луєр трьохкомпонентний з двома голками 0,5*13 мм /0,3*9 мм (НК 024:2019 – 38501 Шприц-інсулін / голка, основна); Шприц 10 мл луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,8х38 мм (НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 2 мл уєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,6х32 мм (НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 2 мл луєр трьохкомпонентний з двома голками ін'єкційний одноразового застосування 0,6х32 мм(23Gх1 1/4")/0,55х25мм (НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 2 мл луер двохкомпонентний ін’єкційний одноразового застосування з двома голками: 0,7 х 38 мм (22Gx1 ½”) / 0,6 х 32 мм (23Gx1 ¼’’) (безпечна голка) (НК 024:2019 – 60643 Шприц для вакцинації з механізмом запобігання повторного використання / голка); Шприц 20 мл луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,8х38 мм (НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 5 мл луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,7х38 мм (НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 50 мл луєр трьохкомпонентний з двома голками ін'єкційний одноразового застосування (НК 024:2019 – 63095 Шприц / голка загального призначення) (ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали)
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
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	Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання: Стерилізатори парові ГК-100-3; Стерилізатор повітряний ШСС-80; Стерилізатор ГП-40; Автоматизований діагностичний комлекс «Кардіо ++»; Лампа ОРК-21; Апарат магнітотерапії АЛІМП; Апарат дарсонваль «Іскра -1»; Апарат хірургічний «Надія-2»; Шафа сушильна-стерилізаційна ШСС-80 П; Стерилізатор ГП-80-01; Відсмоктувач ОХ-10; Пристрій неонатальний для фототерапії НО – АФ - КР-1; Фотоелектроколориметр КФК-2; Фотометр КФК-3; Центрифуга ОПН-3; Опромінювач фототерапевтичний ОФН-2; Дистилятор ДЄ-25; Відсмоктувач медичний «Біомед» 7-А 23В; Інгалятор компресорний «Omron»; Офтальмометр; Апарат АВМО -2 м; Прилад АСО-2-УМ; Електрокардіограф «Юкард-100»; Столик підігрівальний «Аіст-3»; Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1; Прилад «Ручеек»; Стіл неонатальний «Лелека»; Тубус кварц БОП-4; Світильник безтіньовий (операційна лампа); Апарат «Поток-1 »; Апарат «МІТ-еф-2»; Апарат ЛУЧ-3; Відсмоктувач медичний електричний дитячий В-90; Монітор пацієнта G-2A HEACO; Апарат електростимуляції Тонус -2м; Апарат УВЧ терапії УВЧ-66; Аспіратор електричний «minivac 8S»; Монітори фетальні F-700; Тонометри для вимірювання тиску; Мікроскопи «Біолам»; Офтальмоскоп SIGMA-150 M2; Механічний операційний стіл PAX –ST-C/D PAX –ST-А; Ліжко акушерське infiniti 11hill-ют; Апарат електричний для високочастотної хірургії (ел. коагулятор); Стерил бокс Стандарт; Одно- та двошприцеві інфузійні насоси Sep 12s; Відсмоктувач медичний Біомед 7А-23 Б; Шприцевий насос SN-50; Діагностичний комплекс «Регіна»; Ліжко акушерське affiniti/hill-rum; Дистилятор Д-10; Монітор ЮМ-300 «Ютас»; Апарат для фототерапії НО-АФ-LЕD; Пульсоксиметр RAD-9; Пульсоксиметр RAD-8; Лампа щілева; Монітор пацієнта G3A HEACO; Інфузомат HIACO SN-50; Одно- та двошприцеві інфузійні насоси Sep 21s, ; Кардіомонітор Bistos ВТ-350; Кардімонітор soni-caid; Фетальний доплер Ф-10; Вага для новонароджених «Саша» електронна В1-15; Вага дитяча електронна «Гамма»; Опромінювач з датчиком тепла і підігрівом ПВО-01; Світильник хірургічний холодного світла УД0 1-П; Апарат ШВЛ «Бриз»; Апарат ШВЛ РО-6Н-5; Перфузор; ЛС (Лазер); Макулостимулятор; Макулотестер; Стимул; Мускул тренер; Синаптофор; Кольоротест; Бівізіотренер; Лампа для фототерапії КLA-145; Лампа для фототерапії ОФП-01; Ренгенапарат Imax -100; Термостат сухоповітряний ТС-80; Біохімічний аналізвтор АССЕNТ 220S; Напівавтоматичний 2х канальний коагулометр COAG 2 D; Гематологічний аналізатор MICRO CC-20 plus; Аналізатор електролітів SINO -005; Стерилізатор паровий М 5-SТ; Монітор пацієнта uМЕС10; Лампа фототерапії для новонароджених; Автоматичний гeматологічний аналізатор Аbacus 3- CT; Електрокардіограф Екіт; Комплекс кардіографічного моніторингу дх-акм-03 (холтер); Мікроскоп ВАР-2, ВАР-1; Мікроскоп «Мікмед-1»; Мікроскоп «Біолам»; Комплекс рентгенівський «Медікс»; УЗД Logia Book; Комплекс рентгенівський КДР-50 (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Тест-смужки «ГлюкоФАН» (54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки «КетоФАН» (54519 Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки «МікроальбуФАН» (54514 Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Тест-смужки «АльбуФАН» (54523 Білок сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Універсальний папір pH 0-12 (54522 рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Тест - Смужки IME-DC (30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу); Тест на Тропонін І (46989 Тропонін I IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз); CITO TEST FOB Тест на приховану кров у калі (38217 Прихована кров у калі, швидкий тест); Тест на ВІЛ 1/2 (HIV 1/2) (48447 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз); Тест на виявлення антигенів ротавірусу (50245 Ротавірус, антигени IVD, набір, імунохроматографічний експрес-аналіз); Тест на кальпротектін (60775 Кальпротектін ІВД, набір, імунохроматографічним аналіз, експрес-аналіз); Тест для виявлення навколоплідних вод у вагінальних виділеннях Actim® PROM (54240 Зв'язувальний білок - 1 інсуліноподібного фактору росту (IGFBP-1) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз); Індикатори парової стерилізації хімічні одноразові «БіоСтеріТЕСТ-П-А-132/20» №1000 (35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації); Індикатори для повітряної стерилізації хімічні одноразові «БіоМедІС-В-180/60» №1000 (35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації); Індикатори парової стерилізації хімічні одноразові «БіоМедІС-П-132/20» №1000 (35362 Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації) (ДК 021:2015 (CPV) – 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання)
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	«Morphine»; «Diazepam»; «Ketamine»; «Morphine, combinations»; «Fentanyl»; «Atracurium »; «Suxamethonium»; «Propofol»; «Phenobarbital»; «Phenobarbital»; «Atracurium » (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6 Фармацевтична продукція)
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	«Azithromycin», «Azithromycin», «Azithromycin», «Chlorpromazine», «Amikacin», «Amikacin», «Amlodipine», «Amoxicillin», «Amoxicillin and enzyme inhibitor», «Amoxicillin and enzyme inhibitor», «Ampicillin», «Fluconazole», «Enalapril», «Calcium chloride», «Cefepime», «Lidocaine», «Linezolid», «Linezolid», «Meropenem», «Meropenem», «Metoprolol», «Ethanol», «Ethanol», «Thiopental», «Fosfomycin», «Levofloxacin», «Levofloxacin», «Cefazolin», «Cefotaxime», «Ceftriaxone», «Cyanocobalamin», «Ceftazidime». (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6 Фармацевтична продукція).
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	«Cefepime»; «Caffeine»; «Paracetamol»; «Potassium chloride» (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6 Фармацевтична продукція)
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання: апарати ШВЛ «Leoni» / «Leoni 2» / «Leoni Plus», Пульсоксиметри «Rad-8» / «Rad-9» / «Rad-87», Монітори пацієнта «Passport 2», Реанімаційні системи «Lifetherm 2001» / «Lifetherm 2002» (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання: апарати ШВЛ «Babylog 8000 plus», інкубатори для новонароджених «Isolette C2000» (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання).
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Фетальний монітор (для моніторингу стану двох плодів) (ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Плазма свіжозаморожена заготовлена методом первинного фракціонування крові з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Плазма лейкофільтрована заготовлена методом первинного фракціонування крові; Еритроцити у додатковому розчині (завись еритроцитів) з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити); Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Кріопреципітат заморожений (ДК (CPV) 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали)

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Ланцет (скарифікатор) для крові стальний з центральною голкою одноразового використання стерильний, №200 (НК 024:2019 61578 - Ручка-скарифікатор автоматична, одноразового використання); Лезо №23 одноразового використання стерильне, уп.100 шт. (НК 024:2019 12234 - Лезо ножа); Відріз марлевий медичний нестерильний 1000см×90см , складка, тип 17 (НК 024:2019 48126 - Рулон марлевий, нестерильний); Шовк (SLK) 5 - 150 см, без голки (НК 024:2019 13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку) ; Шовк (SLK) 4 - 150 см, без голки (НК 024:2019 13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку); Полігліколід 1 - плетений, фіолетова нитка 300 см без голки (НК 024:2019 13908- полигліколеве кислотне шво) ;Полігліколід - 90 см нитка, 48 мм колюча голка, грунле тіло (НК 024:2019 13908- полигліколеве кислотне шво); Полігліколід 3/0 - 75 см нитка, 36,2 мм колюча голка, кругле тіло (НК 024:2019 13908- полигліколеве кислотне шво); Полігліколід рапід 2/0 - 90 см нитка, 36,3 мм колюча голка, кругле тіло (НК 024:2019 13908- полигліколеве кислотне шво); Поліамід 2/0 - 75 см нитка, 26,2 мм колюча голка, кругле тіло (НК 024:2019 37997 - Нитка хірургічна поліамідна, мультинитка, стерильна); Кетгут полірований 4 (НК 024:2019 13898—хірургічна нитка кетгут); Кетгут полірований 5 (НК 024:2019 13898—хірургічна нитка кетгут); Кетгут полірований 6 (НК 024:2019 13898—хірургічна нитка кетгут); Капрон модифікований (НК 024:2019 38847 - Шов, поліамідний); Нуролон 1 без голки 400 см (НК 024:2019 37997 - Нитка хірургічна поліамідна, мультинитка, стерильна); Стрічка поліефірна 40 см, 45 мм (НК 024:2019 38847 - Шов, поліамідний); Пов’язка гідрогелева РАНОЗАГОЮЮЧА з метилурацилом (НК 024:2019 47765 - Пов'язка раневая гідрогелева, стерильна, антибактеріальна); Голка багаторазова колюча (НК 024:2019 32357 - Швова голка,багаторазового застосування); Голка багаторазова колюча (НК 024:2019 32357 - Швова голка,багаторазового застосування); Голка багаторазова колюча (НК 024:2019 32357 - Швова голка,багаторазового застосування); Голка багаторазова колюча (НК 024:2019 32357 - Швова голка,багаторазового застосування); Голка багаторазова ріжуча (НК 024:2019 32357 - Швова голка,багаторазового застосування); Голка багаторазова ріжуча (НК 024:2019 32357 - Швова голка,багаторазового застосування); Голка багаторазова ріжуча (НК 024:2019 32357 - Швова голка,багаторазового застосування) (ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали)
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання: апарати ШВЛ «Babylog 8000 plus», інкубатори для новонароджених «Isolette C2000» (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання).
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Плазма свіжозаморожена заготовлена методом первинного фракціонування крові з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Плазма лейкофільтрована заготовлена методом первинного фракціонування крові; Еритроцити у додатковому розчині (завись еритроцитів) з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити); Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Кріопреципітат заморожений (ДК (CPV) 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали)

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Ділюент (НК 024:2019 – 46623 Розріджувач крові); Лізуючий реагент (НК 024:2019 – 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД); Очищуючий розчин Diatro Cleaner 1л (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД); Ферментний очищуючий розчин (НК 024:2019 – 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД); Контроль гематологічний Diacon 3 норма, 3,0 мл (НК 024:2019 – 55866 Підрахунок клітин крові ІВД, контрольний матеріал); Контроль гематологічний Diacon 3 високий 3,0 мл мл (НК 024:2019 – 55866 Підрахунок клітин крові ІВД, контрольний матеріал); Протромбіновий час, рідкий (НК 024:2019 – 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD; Тромбіновий час (НК 024:2019 – 55987 Тромбіновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку); Фібриноген (НК 024:2019 – 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку); Контрольна плазма (НК 024:2019 – 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку); Розчин імідазолу (НК 024:2019 – 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку); Холестерин (НК 024:2019 – 53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Загальний протеїн (НК 024:2019 – 61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз); Гліколізований гемоглобін прямий (НК 024:2019 – 53316 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент); Гліколізований гемоглобін прямий Калібратор (НК 024:2019 – 53315 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, калібратор); Гліколізований гемоглобін прямий Контроль (НК 024:2019 – 44435 Глікований гемоглобін (HbA1c), контрольний матеріал, IVD); Контрольна сироватка норма(НК 024:2019 – 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал); Контрольна сироватка патологія (НК 024:2019 – 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал); Мультикалібратор 1 (НК 024:2019 – 30216 Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії); Мультикалібратор 2 (НК 024:2019 – 30216 Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії); Аланінамінотрансфераза (НК 024:2019 – 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Аспартатамінотрансфераза (НК 024:2019 – 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Фосфатаза лужна (НК 024:2019 – 52928 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Глюкоза (НК 024:2019 – 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Набір ІФА для визначення fß-hCG – Вільної ß-субодиниці хоріонічного гонадотропіну людини (НК 024:2019 – 54214 Бета-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (бета-ХГЛ) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)); Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу людини (НК 024:2019 – 49723 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)); Імуноферментна тест-система для якісного та кількісного визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини (НК 024:2019 – 49719 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла avidity індекс антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)); Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу IgМ до Toxoplasma gondii (НК 024:2019 – 52440 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)); Імуноферментна тест-система для кількісного визначення антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii (НК 024:2019 – 52436 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Набір ІФА для визначення IgE – Імуноглобуліну E (НК 024:2019 – 58946 Числені алерген-специфічні / загальні антитіла класу імуноглобулін Е (IgE) ІВД, набір, імуноферментний аналіз) (ДК 021:2015 (CPV) – 33690000-3 Лікарські засоби різні)
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