
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: Діагностичні тест-смужки для визначення уробіліногену, 

білірубіну, глюкози, кетонів, білка, питомої ваги, еритроцитів, рН, нітритів та лейкоцитів у сечі 

(код НК 024:2019-54517- Численні аналіти сечі ІВД, набір, колориметрична тест-смужка, 

експрес-аналіз) (код ДК 021:2015-33690000-3 — Лікарські засоби різні). 

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2023-02-16-014458-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 – 

130000,00 грн з ПДВ. 

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

документації відповідно до предмету закупівлі - Діагностичні тест-смужки для визначення 

уробіліногену, білірубіну, глюкози, кетонів, білка, питомої ваги, еритроцитів, рН, нітритів та 

лейкоцитів у сечі (код НК 024:2019-54517- Численні аналіти сечі ІВД, набір, колориметрична тест-

смужка, експрес-аналіз) (код ДК 021:2015-33690000-3 — Лікарські засоби різні): 

№ 

з/п 

 

Назва 

 

Відповідність медико - технічним вимогам 

 

Кількі

сть 

Одиниці 

виміру 

 

Код НК 

024:2019 

 

1. 

 

 

 

 

 

Діагностичні 

тест-смужки 

для визначення 

уробіліногену, 

білірубіну, 

глюкози, 

кетонів, білка, 

питомої ваги, 

еритроцитів, 

рН, нітритів та 

лейкоцитів у 

сечі  

1. Тест-смужки забезпечують швидке напівкількісне 

визначення 10 показників у сечі. 

2. Тривалість проведення аналізу - 1 – 2 хв.  

3. Порогові рівні речовин: 

Речовина Пороговий рівень 

Білок 

Глюкоза 

Кетони 

Уробіліноген 

Білірубін 

Питома вага    

Кров 

10-15 мг/дл. 

50 мг/дл. 

5 мг/дл. 

1 од. Ерліха/дл. 

0,5 мг/дл. 

Від 1,000 до 1,030 з кроком 0,005 

10 Ер/мкл. 

150 уп 54517 

Численні 

аналіти сечі 

ІВД, набір, 

колориметр

ична тест-

смужка, 

експрес-

аналіз 



рН      

Лейкоцити   

Нітрити              

Від 5 до 9 з точністю до 1 одиниці. 

20-25 Лей/мкл 

0,05 мг/дл нітрит іонів 

 

4. Тести зберігаються при кімнатній температурі від 

+2до +30 С 

5. Термін придатності тестів 24 місяці при зберіганні 

смужок в контейнері  

6. Після відкриття контейнеру смужки стабільні 

протягом 6 місяців 

7. В наявності є компенсаторна зона, яка слугує 

маркером придатності для роботи з аналізатором. 

8. Використовується виключно з аналізатором сечі 

CITOLAB READER 300  

 

Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у 

робочий час Замовника. 

Товар, запропонований Учасником, повинен бути повинен бути новим, таким, що не був у 

використанні і введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки 

відповідності, у передбаченому законодавством порядку. 

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації 

повинна бути підтверджена відповідними документами (декларація відповідності, підтвердження 

відповідності запропонованого товару щодо кількості та медико-технічним вимогам, тощо), строк 

придатності Товару на момент факту приймання Товару на склад Покупця повинен становити не 

менше 75% від загального терміну придатності визначеного виробником. 

Для підтвердження можливості поставки Товару в повному обсязі та в необхідний термін 

Учасник надає Гарантійний лист в якому гарантує, що при поставці товару товар буде поставлений 

разом із інструкцією та технічними документами на нього, в тому числі із сертифікатами від 

виробника які офіційно підтверджують якість товару (або інші документи які підтверджують якість 

товару відповідно до вимог чинного законодавства) та які будуть відповідати заявленому терміну 

придатності товару. 

Запропоновані вироби повинні бути дозволені до застосування на території України. На кожне 

найменування мають бути надані декларації відповідності, свідоцтво про якість або інші документи, 

що підтверджують можливість застосування вибору за результатами проходження процедури оцінки 

відповідності згідно вимог Технічного регламенту. 

Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у 

робочий час Замовника.  

Строк поставки: до 31.12.2023 р.; 

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

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання кваліфікованої медичної 

допомоги пацієнтам установи. 


