ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня
2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2021-11-01-001295-а
1. Назва предмету закупівлі:

за кодом ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного
Тут ht tps :// dk21. dovid nyk.i nfo/i ndex.p hp?rozd= 3319 п ро ℹ ДК 021:2015 ℹ

призначення різні :
- Комплект для мазків (паличка - пластикова з віскозною намоткою, пробірка 13х150)
(стерильний) НК 024:2019 57954 Контейнер для взяття проб з носоглотки ІВД,
- Аплікатор (пластикова паличка з візкозною намоткою) стерильний,(уп 1000шт)
(6100/SG/CS) Aptaca S.p.A., Італія НК 024:2019 33722 Зонд-тампон абсорбуючий,
стерильний;
- Пробірка AMED з червоною кришкою, з активатором згортання 16*100 мм, 9 мл (уп.100
шт) НК 024:2019 42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором
згортання IVD,
- Пробірка VACUSEL з бузковою кришкою, K3EDTA, 13*75 мм, 4 мл (уп.100шт) НК 024:
2019 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА
2. Обгрунтування технічних і кількісних характеристик предмета закупівлі

1

2

3

Місце поставки: 20603, Черкаська область, м. Шпола вул. Миколи Амосова,10
Кількість товару:
№п/п
кількість
Найменування Код НК024:2019 Од.
виміру
(детальний
код ДК
021:2015)
Комплект для
57954 Контейнер шт
2000
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13х150)
(стерильний)
Аплікатор
(пластикова
паличка з
візкозною
намоткою)
стерильний,(уп
1000шт)
(6100/SG/CS)
Aptaca S.p.A.,
Італія
Пробірка
AMED з
червоною
кришкою, з
активатором
згортання
16*100 мм, 9
мл (уп.100 шт)

33722 Зондтампон
абсорбуючий,
стерильний;

шт

2000

42386 Пробірка
вакуумна для
взяття зразків
крові, з
активатором
згортання IVD

шт

3500

Пробірка
VACUSEL з
бузковою
кришкою,
K3EDTA,
13*75 мм, 4 мл
(уп.100шт)

47588 Пробірка
вакуумна для
відбору зразків
крові IVD, з
K3ЕДТА

шт

4500

4. Обгрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: Розмір
бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі
продукції.
Очікувана вартість предмета закупівлі – 56 535,00 грн.
Джерелом фінансування даної закупівлі є: - кошти НСЗУ

