
Інформація щодо проведення закупівель 

 
№п/

п 

 

 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 24310000-0 

Основні 

неорганічні хімічні 

речовини - Вода 

Н218О збагачена 

киснем по ізотопу 

О-18 ( 450 г – 

упаковка 

герметична по 50 

грам в 

боросилікатному 

скляному флаконі), 

що 

використовується у 

Центрі ядерної 

медицини КНП 

«КМКОЦ». 

1 242 000,00 Використовується для отримання ізотопу 18-фтор для подальшого синтезу 

радіофармпрепарату Фтордезоксиглюкоза. 

Згідно інструкцїї виробника циклотрона «Система PETtrace Руководство оператора 

Класс А»: 1,5-2,7 мл = 1 запуск циклотрону. 

Термін придатності на момент поставки має становити не менше 80% від встановленого 

інструкцією терміну придатності. Продавець повинен поставити Покупцю товар якість 

якого відповідає стандартам та технічним умовам заводу-виробника, нормативно-

технічної документації і підтверджується сертифікатом,  що видається підприємством - 

виробником товару. Продавець гарантує якість товару протягом  рекомендованого 

строку експлуатації за умови належного зберігання та використання товару. 

Згідно  комерційної пропозиції наданої постачальником. 

Згідно п. 2 частини 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна 

процедура застосовується як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть 

бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 

наявності такого випадку як відсутності конкуренції з технічних причин на 

відповідному ринку.  

На підставі Висновку Торгово-Промислової Палати України від 01.07.2021 року 

№1767/08.0-7.3, у відповідності до якого ТОВ «ЦМІ-Київ» є єдиним вітчизняним 

постачальником води Н218О збагаченої киснем по ізотопу 18. Інших компаній в 

довідково – інформаційному фонді ТПП України не виявлено. В Україні не 

виготовляється стабільний ізотоп кисню – Вода Н218О збагачена по Кисень – 18.  

Відповідно до  пункту 2 частини  другої статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі»  від 25.12.2015р.  № 922- УІІІ в редакції  Закону  України від  19 вересня 2019 

р. №114- ІХ підпадає під дію переговорної процедури закупівлі внаслідок   відсутності 

конкуренції з технічних причин, внаслідок  чого, договір про закупівлю може бути 

укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

Переговор

на 

процедура 

 

2. 

 

 

 

24320000-3 

«Основні органічні 

хімічні речовини» 

 

3 865 680,00 

 

Набір хімічних реактивів у касеті для модуля синтезу FASTLab (FDG Cassettes for 

FASTlab, GE) містить пластикову касету з віалами, хім.реактивами, реакційною ємністю 

та запірними клапанами, яка використовується для виробництва 2-[18F]-фтор-2-дезокси-

 

Переговор

на 

процедура 



cіркоорганічні 

сполуки (Набір 

хімічних реактивів 

у касеті для модуля 

синтезу FASTLab 

(FDG Cassettes for 

FASTlab, GE)). 

D-глюкози на модулі синтезу FASTlab, виробництва GE (ДжиІ). Використовується у 

Центрі ядерної медицини, необхідне для проведення синтезу радіофармпрепарату 

фтордезоксиглюкози в цілях діагностування на ПЕТ/КТ сканері. 

Згідно технологічної інструкції модуля синтезу FASTlab: 1 набір хімічних реактивів у 

касеті для модуля синтезу FASTLab (FDG Cassettes for FASTlab, GE) на 1 радіохімічний 

синтез радіофармпрепарату фтордезоксиглюкози-18F. 

Термін придатності на момент поставки має становити не менше одного року від 

встановленого виробником терміну придатності. Продавець повинен поставити 

Покупцю товар якість якого відповідає стандартам та технічним умовам заводу-

виробника, нормативно-технічної документації і підтверджується сертифікатом якості, 

що видається підприємством - виробником товару. Продавець гарантує якість товару 

протягом рекомендованого строку експлуатації за умови належного зберігання та 

використання товару. 

Згідно комерційних пропозицій 

Згідно п. 2 частини 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна 

процедура застосовується як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть 

бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 

наявності такого випадку як відсутності конкуренції з технічних причин на 

відповідному ринку.  

На підставі Висновку Торгово-Промислової Палати України від 21.07.2021 року 

№1941/08.0-7.3, у відповідно до наданих повноважень виробника GE Healthcare, ТОВ 

«ЦМІ-Київ» є єдиним вітчизняним постачальником набору хімічних реактивів у касеті 

для модуля синтезу FASTLab (FDG Cassettes for FASTlab,  виробництва GE Healthcare). 

Інших компаній в довідково – інформаційному фонді ТПП України не виявлено. 

Відповідно до  пункту 2 частини  другої статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі»  від 25.12.2015р.  № 922- УІІІ в редакції  Закону  України від  19 вересня 2019 

р. №114- ІХ підпадає під дію переговорної процедури закупівлі внаслідок   відсутності 

конкуренції з технічних причин, внаслідок  чого, договір про закупівлю може бути 

укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

 

 

 

В.о.директора                                                                                                                                                                          А.В.Кондратенко 

 

 

Заступника директора з економічних питань                                                                                                                       О.М.Клименко 


