
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 

2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2021-03-18-006589-c 
 

1. Назва предмету закупівлі: 

 

Медичні матеріали  за кодом ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали 

 

Лот №1- Шприц 20 ml (мл) луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового 

застосування з голкою 0,8х38 mm (мм) (21Gх1 1/2), Шприц 20 ml (мл) луєр 

двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками 0,7х38 mm 

(мм) (22Gх1 1/2")/0,8х38 mm (мм) (21Gх1 1/2" безпечна голка),  Шприц 10 ml (мл) луєр 

двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,8х38 mm (мм) 

(21Gх1 1/2), Шприц 10 ml (мл) луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового 

застосування з двома голками 0,7х38 mm (мм) (22Gх1 1/2")/0,8х38 mm (мм) (21Gх1 1/2" 

безпечна голка), Шприц 5 ml (мл) луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового 

застосування з голкою 0,7х38 mm (мм) (22Gх1 ½, Шприц 2 ml (мл) луєр 

двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,6х32 mm (мм) 

(23Gх1 1/4), Система для вливаня кровозамінників та інфузійних розчинів(без ДЕГФ), 

Пристрій для переливання крові ПК-VM (пластикова голка),  Безпечна голка 21G х 1 1/2", 

Канюля інфузійна Венопорт плюс 24G 0,7х19 мм одноразова, Канюля інфузійна Венопорт 

плюс 22 G 0,9*25 мм одноразова, Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см ТМ 

"ЮРІЯ-ФАРМ", тип 17, Бинт марлевий медичний нестерильний7 м*14 см ТМ "ЮРІЯ-

ФАРМ", тип 17, Бинт тканий медичний нестерильний 7 м х 14 см, Вата медична 

гігроскопічна гігієнічна нестерильна ТМ "ЮРІЯ-ФАРМ", зигзагоподібна стрічка, 100 г, 

Відріз марлевий медичний нестерильний 1000смх90см ТМ"ЮРІЯ-ФАРМ", складка, тип 

17, Пластир котушковий Ю-ФІКС тканинна основа 2.5см х 500см, Пластир медичний для 

фіксації катетерів Ю-ФІКС, на поліуретановій та спанлейс основах 7см х 8,5см 

 

Лот № 2 – Гемакон система контейнерів антикоагулянту CPDA-1 для переміщення 

крові 450мл №1 

 

 

 

2. Обгрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

         Якісні та кількісні характеристики, форма випуску, дозування предмету закупівлі 

повинні відповідати реєстраційному посвідченню МОЗ України та інструкції із 

застосування 

 

Лот №1 – Медичні матеріали за кодом ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали 

 

Найменування товару НК 024:2019 Од. вим. К-ть 

Шприц 20 ml (мл) луєр 

двохкомпонентний ін'єкційний 

одноразового застосування з голкою 

0,8х38 mm (мм) (21Gх1 1/2) 

63095- Шприц / 

голка загального 

призначення 

шт 4000 



Шприц 20 ml (мл) луєр 

двохкомпонентний ін'єкційний 

одноразового застосування з двома 

голками 0,7х38 mm (мм) (22Gх1 

1/2")/0,8х38 mm (мм) (21Gх1 1/2" 

безпечна голка) 

63095- Шприц / 

голка загального 

призначення 

шт 200 

Шприц 10 ml (мл) луєр 

двохкомпонентний ін'єкційний 

одноразового застосування з голкою 

0,8х38 mm (мм) (21Gх1 1/2) 

63095- Шприц / 

голка загального 

призначення 

шт 8 000 

Шприц 10 ml (мл) луєр 

двохкомпонентний ін'єкційний 

одноразового застосування з двома 

голками 0,7х38 mm (мм) (22Gх1 

1/2")/0,8х38 mm (мм) (21Gх1 1/2" 

безпечна голка) 

63095- Шприц / 

голка загального 

призначення 

шт 200 

Шприц 5 ml (мл) луєр 

двохкомпонентний ін'єкційний 

одноразового застосування з голкою 

0,7х38 mm (мм) (22Gх1 1/2 

63095- Шприц / 

голка загального 

призначення 

шт 13000 

Шприц 2 ml (мл) луєр 

двохкомпонентний ін'єкційний 

одноразового застосування з голкою 

0,6х32 mm (мм) (23Gх1 1/4) 

63095- Шприц / 

голка загального 

призначення 

шт 3000 

Система для вливаня 

кровозамінників та інфузійних 

розчинів(без ДЕГФ) 

16649- Основний 

набір 

внутрішньовенного 

введення 

шт 4000 

Пристрій для переливання крові ПК-

VM (пластикова голка) 

38569-  Набір для 

переливания крові 
шт 200 

Безпечна голка 21G х 1 1/2" 

17180-Голка для 

підшкірних 

ін'єкцій/інфузій 

шт 50 

Канюля інфузійна Венопорт плюс 

24G 0,7х19 мм одноразова 

34904- Канюля для 

порожнистої вени 
шт 1200 

Канюля інфузійна Венопорт плюс 22 

G 0,9*25 мм одноразова 

34904- Канюля для 

порожнистої вени 
шт 1200 



Бинт марлевий медичний 

нестерильний 5м х 10см ТМ "ЮРІЯ-

ФАРМ", тип 17 

34654- Хірургічна 

перев'язка 
шт 1500 

Бинт марлевий медичний 

нестерильний7 м*14 см ТМ "ЮРІЯ-

ФАРМ", тип 17 

34654- Хірургічна 

перев'язка 
шт 2000 

Бинт тканий медичний нестерильний 

7 м х 14 см 

34654- Хірургічна 

перев'язка 
шт 100 

Вата медична гігроскопічна 

гігієнічна нестерильна ТМ "ЮРІЯ-

ФАРМ", зигзагоподібна стрічка, 100 

г 

34654- Хірургічна 

перев'язка 
шт 1800 

Відріз марлевий медичний 

нестерильний 1000смх90см 

ТМ"ЮРІЯ-ФАРМ", складка, тип 17 

34654- Хірургічна 

перев'язка 
шт 400 

Пластир котушковий Ю-ФІКС 

тканинна основа 2.5см х 500см 

58986- 

Лейкопластир 

хірургічний 

універсальний, 

нестерильний 

шт 800 

Пластир медичний для фіксації 

катетерів Ю-ФІКС, на 

поліуретановій та спанлейс основах 

7см х 8,5см 

58986-

Лейкопластир 

хірургічний 

універсальний, 

нестерильний 

шт 100 

 

Лот №2 – Медичні матеріали за кодом ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали 

 

 

Найменування товару 

 
НК 024:2019 Од. вим. К-ть 

 

Гемакон система контейнерів  

антикоагулянту CPDA-1 для 

переміщення крові 450мл №1 

 

44034- Набір для 

забору донорської 

крові, 

двокамерний 

шт 300 

 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції 

документи, які підтверджують відповідність  тендерної пропозиції учасника технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником: 

1. Лікарські засоби повинні бути зареєстровані в Україні. 

      1.2 До постачання повинен надаватись товар, виготовлений не раніше 2020 року. 

1.3 Гарантійний лист, про забезпечення терміну (строку) придатності товару на момент 

поставки  Замовнику не менше 80% від загального терміну придатності, або не менше 

12 місяці. 



1.4 Наявність Сертифікату аналізів та  інструкції на використання препарату 

українською мовою. Інструкція надається при поставці товару. 

1.5 Наявність Сертифікату та декларації про відповідність медичних виробів 

Технічного регламенту. 

1.6 Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка  

забезпечує  цілісність товару та збереження  його якості під час транспортування. 

Упаковка  не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи 

недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначена дата виробництва та термін 

придатності. 

1.7 Учасники повинні чітко визначити ціни на позиції за одиницю (1 упаковка, 1 

флакон і т.п.) та вказати загальну ціну пропозиції. 

1.8 В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю товару, що постачається, в 

послідовності до медико-технічної частини. При невідповідності пропозиції медико-

технічним вимогам вона буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної 

документації. 

1.9 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідні 

застосування заходів із захисту довкілля. 

 

3. Обгрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: 

 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі продукції. 

Очікувана вартість предмета закупівлі - 300 093,85 грн. 

Джерелом фінансування даної закупівлі є Державний бюджет України - кошти 

НСЗУ. 

 


	Медичні матеріали  за кодом ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали

