
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення закупівель

1.  Найменування  замовника. КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «МІСЬКА
ЛІКАРНЯ № 2» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 01990795
3. Місцезнаходження замовника. Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 14, інд. 84306
4.  Контактна  особа  замовника,  уповноважена  здійснювати  зв'язок  з  учасниками.  Лисицька  Оксана
Ігорівна,  економіст,  +380671527720,  oksana2005lisa@gmail.com,  Донецька  обл.,  м.  Краматорськ,
вул. Дніпровська, 14, інд. 84306 
41. Вид предмета закупівлі. Товари
5. Конкретна назва предмета закупівлі.  Лабораторні реактиви  (коди НК 024:2019: 55866 Підрахунок клітин
крові  IVD,  контрольний матеріал  ,58237 Буферний  розчинник  зразків  ІВД,  автоматичні  /  напівавтоматичні  системи,  61165
Реагент для лізису клітин крові ІВД ,59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних
систем  ,59058  Миючий  /  очищуючий  розчин  ІВД,  для  автоматизованих  /  полуавтоматізіванних  систем  ,54551  Скринінг
біологічних  рідин  на  приховану  кров  IVD,  реагент,  52923  Аланінамінотрансфераза  (ALT)  IVD,  набір,  ферментний
спектрофотометричний  аналіз;  52941 Загальна  амілаза IVD,  реагент;  52954 Загальна  аспартатамінотрансфераза  (AST) IVD,
набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 53301
Глюкоза IVD,  набір,  ферментний спектрофотометричний аналіз;  45789 Кальцій (Ca2 +) IVD,  набір,  спектрофотометричний
аналіз;  53251  Креатинін  IVD,  набір,  спектрофотометричний  аналіз  ;53251  Креатинін  IVD,  набір,  спектрофотометричний
аналіз;52928 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз;47869 Множинні аналіти
клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; 53583 Сечова
кислота  IVD,  набір,  ферментний  спектрофотометричний  аналіз;  53359  Загальний  холестерин  IVD,  набір,  ферментний
спектрофотометричний  аналіз;  53229  (Загальний  білірубін  IVD,  набір,  спектрофото-метричний  аналіз;  63410  Загальний  /
кон'югований  (прямий)  білірубін  ІВД,  комплект;  41400  Контроль  гемоглобіну;  30535  Набір  реагентів  для  визначення
гемоглобіну;33494 Монтажне середовище, масло розчинне; 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір; 42959 Барвник
Май-Грюнвальда,  IVD; 52695 Набір для визначення групи крові  системи АВО IVD,  реакція  аглютинації;  52695 Набір для
визначення групи крові системи АВО IVD, реакція аглютинації; 52695 Набір для визначення групи крові системи АВО IVD,
реакція аглютинації; 52695 Набір для визначення групи крові системи АВО IVD, реакція аглютинації; 30598 Набір реагентів
для  визначення  резус-фенотипу;  54519  Кетони  сечі  IVD,  набір,  колориметрична  тест-смужка,  експрес-аналіз;  55986
Протромбіновий  час  (ПВ)  IVD,  реагент  ;  54758  Залізо  IVD,  набір,  спектрофотометричний  аналіз;  44946  Фарбування  за
Романовським IVD, набір; 61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз; 45803 Альбумін IVD, калібратор;
53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 63234 C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір,
аглютинація, експрес-аналіз; 60037 Хлорид (Cl-) ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз ).
6.  Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності). код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 33609000-3 : Лікарські засоби різні .
7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

№ Код НК Найменування Од.вим. Кількість

1 55866 Підрахунок клітин крові
IVD, контрольний матеріал

ABX DIFFTROL (2N),розчин для контролю* «або 
еквівалент»

набор 10

2
58237 Буферний розчинник
зразків ІВД, автоматичні /

напівавтоматичні системи 
ABX DILUENT 20L, ізотонічний розчин* «або еквівалент» Шт 16

3 61165 Реагент для лізису клітин
крові ІВД 

WHITEDIFF 1L, лізуючий розчин* «або еквівалент» Фл 20

4

59058 Миючий / очищуючий
розчин ІВД, для

автоматизованих /
полуавтоматізіванних систем 

ABX MINOCLAIR 0.5L, розчин для промивки* «або 
еквівалент»

Фл 5

5

59058 Миючий / очищуючий
розчин ІВД, для

автоматизованих /
полуавтоматізіванних систем 

ABX CLEANER 1L, ферментативний розчин* «або 
еквівалент»

напб 10

6 54551 Скринінг біологічних рідин
на приховану кров IVD, реагент 

Азопірамова проба (прихована кров 100 мл) (400 проб) 
«або еквівалент»

Набір 2

7
52923 Аланінамінотрансфераза

(ALT) IVD, набір, ферментний
спектрофотометричний аналіз

Аланінамінотрансфераза 60 Cormay «або еквівалент» Набір 10

8 52941 Загальна амілаза IVD,
реагент

Амілаза 30 Cormay «або еквівалент» Набір 6

9

52954 Загальна
аспартатамінотрансфераза
(AST) IVD, набір, ферментний

спектрофотометричний аналіз

Аспартатамінотрансфераза 60 Cormay «або 
еквівалент»

Набір 10



10
53301 Глюкоза IVD, набір,

ферментний
спектрофотометричний аналіз

Глюкоза 120 Cormay «або еквівалент» Набір 16

11
53301 Глюкоза IVD, набір,

ферментний
спектрофотометричний аналіз

Глюкоза стандарт 100 (5,55 ммоль/л) Cormay «або 
еквівалент»

Набір 16

12 45789 Кальцій (Ca2 +) IVD, набір,
спектрофотометричний аналіз 

Кальцій 60 (зі стандартом) Cormay «або еквівалент» Набір 6

13 53251 Креатинін IVD, набір,
спектрофотометричний аналіз

Креатинін 60 Cormay «або еквівалент» Набір 10

14 53251 Креатинін IVD, набір,
спектрофотометричний аналіз

Креатинін стандарт 2 (177 мкмоль/л) Cormay «або 
еквівалент»

Набір 10

15

52928 Загальна лужна
фосфатаза (ALP) IVD, набір,

ферментний
спектрофотометричний аналіз

Фосфатаза лужна 30 Cormay «або еквівалент» Набір 3

16
47869 Множинні аналіти

клінічної хімії IVD, контрольний
матеріал 

Контрольна сироватка норма Cormay «або еквівалент» Фл 3

17
47869 Множинні аналіти

клінічної хімії IVD, контрольний
матеріал 

Контрольна сироватка патологія Cormay «або 
еквівалент»

Фл 3

18
53583 Сечова кислота IVD, набір,

ферментний
спектрофотометричний аналіз

Сечова кислота 60 Cormay «або еквівалент» Набір 8

19  Сечова кислота Стандарт 5 Cormay «або еквівалент» Набір 8

20
53359 Загальний холестерин

IVD, набір, ферментний
спектрофотометричний аналіз

Холестерин 60 (зі стандартом) Cormay «або 
еквівалент»

Набір 10

21
53229 (Загальний білірубін IVD,

набір, спектрофото-метричний
аналіз

Білірубін Загальний (напів-авто) Набір реагентів: 
Реагент1, 1x500мл + Реагент2, 1x50мл + Калібратор, 
2x3мл «або еквівалент»

набір 12

22
63410 Загальний / кон'югований

(прямий) білірубін ІВД,
комплект

Білірубін Прямий (напів-авто) Набір реагентів: 
Реагент1, 1x500мл + Реагент2, 1x50мл + Калібратор, 
2x3мл «або еквівалент»

набір 12

23 41400 Контроль гемоглобіну
Набір контрольних розчинів гемоглобіну для 
біохімічних досліджень «Гемоглобін Контроль» 
(БІОКОНТ ГК) «або еквівалент»

Набір 2

24 30535 Набір реагентів для
визначення гемоглобіну

Набір реагентів для визначення гемоглобіну в крові 
геміглобінціанідним методом «Гемоглобін-АГАТ»  «або 
еквівалент»

Набір 10

25 33494 Монтажне середовище,
масло розчинне

Масло імерсійне флуоресційне 100мл «або еквівалент» Фл 20

26 44946 Фарбування за
Романовським IVD, набір

Фарбник лабораторний Азур-Еозин по Романовському з 
буфером 1л «або еквівалент»

Фл 10

27 42959 Барвник Май-Грюнвальда,
IVD

Фарбник-фіксатор Еозин метиленовий синій по Май-
Грюнвальду 1л «або еквівалент»

фл 10

28
52695 Набір для визначення

групи крові системи АВО IVD,
реакція аглютинації

Діагностичний моноклональний реагент анти-А для 
визначення групи крові людини за системою АВ0(10мл) 
«або еквівалент»

фл 70

29
52695 Набір для визначення

групи крові системи АВО IVD,
реакція аглютинації

Діагностичний моноклональний реагент анти-В для 
визначення групи крові людини за системою АВ0(10мл) 
«або еквівалент»

фл 70

30
52695 Набір для визначення

групи крові системи АВО IVD,
реакція аглютинації

Діагностичний моноклональний реагент анти-АВ для 
визначення групи крові людини за системою АВ0(10мл) 
«або еквівалент»

фл 20

31
52695 Набір для визначення

групи крові системи АВО IVD,
реакція аглютинації

Діагностичний моноклональний реагент анти-D для 
визначення групи крові людини за системою 
Rhesus(10мл) «або еквівалент»

фл 20



32 30598 Набір реагентів для
визначення резус-фенотипу

Желатину розчин 10% 100мл «або еквівалент» набір 5

33
54519 Кетони сечі IVD, набір,

колориметрична тест-смужка,
експрес-аналіз 

Кето-тест (ацетон в сечі) «або еквівалент» Набір 10

34 55986 Протромбіновий час (ПВ)
IVD, реагент 

Тромбопластин, 1г «або еквівалент» фл 15

35 54758 Залізо IVD, набір,
спектрофотометричний аналіз 

Залізо + 3333 (Ферозиновий з калібратором) 160мл «або
еквівалент»

Набір 3

36 44946 Фарбування за
Романовським IVD, набір

Забарвлення по Цилю-Нільсену (набір реактивів ) 
400мл Філісіт «або еквівалент»

Набір 6

37 61900 Загальний білок ІВД, набір,
спектрофотометричний аналіз 

Загальний білок (Біуретовий з калібратором) 1000мл 
(HP010.01) «або еквівалент»

Набір 2

38 45803 Альбумін IVD, калібратор Калібратор Альбуміну 1000 мг/л «або еквівалент» Набір 1

39
53587 Сечовина (Urea) IVD, набір,

ферментний
спектрофотометричний аналіз

Сечовина-У (Уреазний з калібратором) 200мл 
(HP018.02) «або еквівалент» HP018.02

Набір 30

40
63234 C-реактивний білок (CRP)

ІВД, набір, аглютинація, експрес-
аналіз

СРБ - латекс (латексний метод) 2мл «або еквівалент» Набір 15

41 60037 Хлорид (Cl-) ІВД, набір,
спектрофотометричний аналіз 

Хлориди-Ф, (фотометричний) (HP025.02) «або 
еквівалент»

Набір 1

8.  Місце  поставки  товарів  або  місце  виконання  робіт  чи  надання  послуг.  Донецька  обл.,  м.
Краматорськ, вул. Дніпровська, 14, інд. 84306
9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31.12.2021р.
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків) 
Подія Опис Тип оплати Період,

(днів)
Тип днів Розмір

оплати,
(%)

Поставка
товару

Розрахунки  проводяться  по  факту  поставки  шляхом
оплати  Замовником вартості  товару  по  безготівковому
розрахунку на підставі видаткових накладних протягом
30 календарних днів з дати отримання Товару. 

Пiсляоплата 30 Календарні 100

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.  
485 000,00 грн. (чотириста вісімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.
101. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності)..
102.  Джерело  фінансування  закупівлі. Власний  бюджет  (кошти від  господарської  діяльності
підприємства)..
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни. 2 425,00 грн.
12.  Математична  формула,  яка  буде  застосовуватися  при  проведенні  електронного  аукціону  для
визначення показників інших критеріїв оцінки *.
121. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за
наявності).
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозиції 07.06.2021р. до 00:00
14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати). Не вимагається
15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати).
16.  Дата  та  час  розкриття  тендерних  пропозицій*.  дата  та  час  розкриття  тендерних  пропозицій
визначаються системою автоматично
17. Дата та час проведення електронного аукціону*.  дата та час проведення електронного аукціону
визначаються системою автоматично
18. Строк, на який укладається рамкова угода.
19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
20. Інше. 



- Тендерні пропозиції, підготовлені Учасниками - резидентами України, викладаються українською мовою. Якщо в
складі  тендерної  пропозиції  надається  документ,  що  складений на  іншій  мові,  учасник  надає  переклад  цього
документу  українською  мовою,  завірений  підписом  уповноваженої  особи  Учасника.  При  цьому  установчі
документи  учасника,  документи  про  призначення/обрання  керівника,  документи,  що  підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, а також документи, що підтверджують відповідність робіт
технічним вимогам, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою.
Додатково власні назви, торгові марки, марки, моделі,  назва виробника, дилера, дистрибютора, найменування
адміністративних одиниць, адреси, абревіатури, значення технічних характеристик, топоніми, фірмові бланки,
адреси  сайтів,  посилання,  які  викладені  іншою  мовою  ніж  українська,  в  документах,  що  входять  до  складу
тендерної  пропозиції,  не  потребують  перекладу  українською  мовою.   Тендерні  пропозиції  підготовлені
Учасниками - нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати переклад
українською  мовою,  вірність  перекладу  (або  справжність  підпису  перекладача)  повинна  бути  засвідчена
нотаріально або документ повинен бути легалізований у встановленому законодавством України порядку. У разі
розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається україномовному тексту. 
- Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні
закупівлі»
- Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається

Голова тендерного комітету / Юськова Г.І. /


