
Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 

від 16 грудня 2020 року 

«Засоби для очищення біохімічного аналізатора, НК 024:2019: 63377 - Засіб 

очищення приладу / аналізатора ІВД (код  ДК 021:2015-33690000-3 — Лікарські 

засоби різні)» 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, 

що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів», Державна установа «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; 

адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію 

про процедуру відкритих торгів з особливостями. 

Назва предмету закупівлі: Засоби для очищення біохімічного аналізатора, НК 

024:2019: 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД (код  ДК 021:2015-33690000-

3 — Лікарські засоби різні). 

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2023-02-07-002953-a. 

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень 

на 2023рік. 

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет 

моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу. Орієнтовна вартість 

закупівлі становить – 91000,00 грн з ПДВ. 

Технічні характеристики (медико-технічні вимоги) до предмету закупівлі наведені в 

тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: Засоби для очищення біохімічного 

аналізатора, НК 024:2019: 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД (код  ДК 

021:2015-33690000-3 — Лікарські засоби різні): 

№ 

п/п 
Код НК 024:2019 Найменування 

Кіль-

кість 

Од. 

виміру 
Медико-технічні вимоги 

Відповідність 

(так/ні) з 

посиланням 

на сторінку 

відповідного 

технічного 

документа 

1 

63377 - Засіб 

очищення приладу 

/ аналізатора ІВД 

СS Очисник 25 шт 

Для очищення пробовідбірника, 

реакційної кювети та промивної 

комірки автоматичних 

біохімічних аналізаторів серії CS 

(Виробник Dirui) 

Склад: Натрій гідроксид, 

сурфанктант 

  

2 

63377 - Засіб 

очищення приладу 

/ аналізатора ІВД 

Анти 

бактеріальний 

детергент 

7 шт 

Для очищення пробовідбірника, 

реакційної кювети та промивної 

комірки автоматичних 

біохімічних аналізаторів серії CS 

(Виробник Dirui) 

Склад: Натрій гідроксид, 

  



сурфанктант, бактеріостатини 

 

Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів 

медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері 

технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. 

На підтвердження Учасник повинен надати  оригінал або копію декларації про 

відповідність чи документа (-ів), що підтверджує (-ють) можливість введення в обіг та/або 

експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури 

оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або документа (-ів), що 

підтверджує (-ють) відповідність медичного виробу вимогам відповідного технічного 

регламенту, що затверджений постановою КМУ №753 або №754 або №755 від 02.10.2013р. 

та який застосовується до зазначеної продукції. 

Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у 

кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. 

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа від виробника та/або 

офіційного представника в Україні (дистриб’ютора, представника тощо) та/або від учасника 

з підтвердженням можливості поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих 

торгів. 

Строк поставки: до 31.12.2023 р.; 

місце поставки: м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112. 

Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервного та належного 

функціонування апарату біохімічного аналізатора. 


