
Інформація щодо проведення закупівель 
 

№п/

п 

 

 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 33690000-3 

Лікарські засоби 

різні,а саме: 

реактиви для 

біохімічних 

досліджень до 

аналізатора 

критичних станів 

GEM Premier 3500 . 

328 200,00 Лікарські засоби різні код ДК 021:2015 – 33690000-3,а саме: реактиви для біохімічних 

досліджень до аналізатора критичних станів GEM Premier 3500 . 

       З метою забезпечення умов виконання лабораторних досліджень, та попередження 

непередбачуваних критичних станів у хворих в ранньому післяопераційному періоді та 

важких пацієнтів, що перебувають на лікуванні у  відділенні анестезіології та інтенсивної 

терапії, та потребують термінового лабораторного обстеження на електролітний та газовий 

стан крові на протязі доби, експрес-лабораторію необхідно терміново забезпечити 

діагностичними та контрольними картриджами: 

1. Картридж  GEM 3/3.5K IQM, конфігурація-BG/Hct/Lytes, для газів 

крові/електролітів:   075 тестів – 12шт, 

2.   Калібратор (4 рівні)GEM CVP 3K  MULTIPAK - 4шт. 

3.  Комплект гепаринових пластикових капілярів, обʼєм 170мкл-1000шт. 

 

Дана закупівля значно покращить рівень медичної допомоги вище згаданій категорії 

пацієнтів. 

 

Експрес-лабораторія виконує  перелік лабораторних досліджень, зазначений у галузі 

атестації лабораторії відповідно до ступеню важкості певної категорії післяопераційних 

хворих та пацієнтів з ускладненнями, що перебувають на лікуванні у  відділенні 

анестезіології та інтенсивної терапії згідно вимог існуючих стандартів (ДСТУ ISO 9000-

2007), та (ДСТУ ISO 15189:2015). 

 

Лікарські засоби різні код ДК 021:2015 – 33690000-3,а саме: реактиви для біохімічних 

досліджень до аналізатора критичних станів GEM Premier 3500 повинні бути зареєстровані 

в Україні або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно 

до законодавства. Строку придатності товару, який має становити не менше 80 % 

загального терміну придатності або не менше 6 місяців на момент поставки. 

 

Відкриті 

торги 



Згідно об’єму необхідних послуг. Та цінової пропозиції. 

2. 24310000-0 

«Основні 

неорганічні хімічні 

речовини» 

(радіоізотопна 

(радіоактивна) 

продукція: Реагент 

MDP, реагент 

PYRON та натрію 

йодид Na-131І д/ін. 

2000 Мбк). 

 

 

855 840,00 Реагент PYRON, код Tc-IK-5 призначений для приготування розчину з технецієм 

пертехнетатом для сцинтіграфії кісток з метою виявлення метастазів раку в кістки на 

ранніх стадіях захворювання та обстеження нирок. 

Розчин натрію-йодиду -131 призначений для сканування та сцинтіграфії щитоподібної 

залози, лімфатичних вузлів шиї, середостіння, легенів з метою виявлення рецидивів та 

метастазів папілярного раку щитовидної залози. 

Реагент  MDP,5 мг., код Тс-ІК-10, фірми «Institute of Isotopes Со.,  Ltd.», Угорщина,  

призначений для приготування розчину з технецієм пертехнетатам для сцінтіграфії кісток з 

метою виявлення метастазів раку в кістки на почальних стадіях захворювання. 

 

Реагент PYRON (один набор)  розрахований на обстеження 20-25 хворих. 

Згідно інструкції виробника розчин натрію-йодиду -131  призначений  на роботу протягом  

3-х  тижнів та розрахований на обстеження 20-25 хворих. 

Реагент  MDP (один набор)  розрахований на обстеження 20-25 хворих. Всього потрібно  

120 наборів по 6 флаконів для обстеження 800-1200 хворих. 

 

Термін придатності на момент поставки має становити не менш 6 місяців.  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 зобов’язаний 

гарантувати якість товару протягом рекомендованого строку експлуатації за умови 

належного зберігання та використання товару. 

Термін придатності на момент поставки має становити не менш 3 тижнів. Активність 

натрію-йодиду  на момент поставки повинна становити +10% від номінального значення. 

Продавець повинен поставити Покупцю товар, якість якого відповідає стандартам та 

технічним умовам заводу-виробника, нормативно-технічної документації та 

підтверджується сертифікатом, що видається підприємством- виробником товару. 

Продавець зобов’язаний гарантувати якість товару протягом рекомендованого строку 

експлуатації за умови належного зберігання та використання товару. 

Термін придатності на момент поставки має становити не менш 6 місяців.  Продавець 

повинен поставити Покупцю товар, якість якого відповідає стандартам та технічним 

умовам заводу-виробника, нормативно-технічної документації і підтверджується 

Переговор

на 

процедура 



сертифікатом, що видається підприємством- виробником товару. Продавець зобов’язаний 

гарантувати якість товару протягом рекомендованого строку експлуатації за умови 

належного зберігання та використання товару. 

 

Згідно комерційної пропозиції Учасника 

 

На підставі Висновку Київської обласної  Торгово-промислової палати України від 

22.02.2021 року №31/04.10 відповідно до якого  ДП «УДВП ІЗОТОП» провідна 

спеціалізована організація України з впровадження  ізотопів та ізотопних методів  у різних 

галузях науково-дослідної та виробничо- господарської діяльності. ДП «УДВП ІЗОТОП» 

має діючі ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінення та право провадження діяльності з перевезення  радіоактивних матеріалів.  

ДП «УДВП ІЗОТОП» є єдиним підприємством з постачання  радіоізотопної 

(радіоактивної) продукції, а саме: «Основні неорганічні хімічні речовини» ДК021:2015 код 

24310000-0 (радіоізотопна (радіоактивна) продукція: Реагент MDP 5 мг., реагент PYRON 

та  натрію йодид Na-131І д/ін. 2000 Мбк) і 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 

 

 

Секретар                                                                                                                                                                                   О.М.Клименко 


