
(номенклатурна позиція предмета закупівлі)

Обгрунтування
технічних та якісних харакгеристик предічета закупівлі

код дК 02 1:2015 - 33190000-8 цМедичне обладнання та вироби ічеднчного
призначення різні»

(номер / ідентифікатор закупівлі UА-2021-08-17-004912-а)
(заповнюс відділ закупівель та супроводження договірної роботи)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування
щодо пропозицій предмета закупівлі:

1) комплект віал, об’смом 2 Mn, N9. прозоре скло, комплект віал, об’ємом
2 мл. темне скло, комплект віал зі вставкою 300 мкл, прозорі скляні віаnи зі
вставкою Ni 1-0.2 та компnект витратних матеріалів

n/n

2 3 4

Обґрунтування
Технічні (якісні) Параметри технічних технјчних та
характеристики (якјсних) характеристик якісних

предмета закупівлі предме та закупівnі характеристик
предмета закупівлі

комплект віал: об’смом 2 мл, призначені для вирішення
N9, гірозоре скло; об’смом 2 анаnітичних задач в області
мл, темне скnо; зі вставкою 300 криміналістичних досліджень,
мкл; ПРО3ОРІ СКЈІЯНі ВіадИ 31 a саме зберігання дозованих
вставкою N 11-0.2 проб та об’сктів

досnідження, що перебувають
у рідкому стані, об’ємом до 2

мn при гіроведенні
ііробопідготовки, дозуванні

готових проб та об’єктів
дослідження 3 метою

встановлення якісного та
кількісного складу

Bianu та витратні матеріали, 2020-202! року виробництва
які постачаються, повинні бути
такими, що не
використовувались раніше _______________________________

віали 2 Mn, N9; іірозоре скnо,
кришки з сегітами Ѕi!/PTFE;

віаnи 2 Mn, темне скло,
криLвки що загвинчуються 3
септами; віanи зі вставкою,
що обмежує об’єм, 300 мкл,

1.3 Комплектація набору Bian:



кришки 3 септами; прозорі
скляні віали зі вставкою Nil

0.2, ЅR, k,l І,6х32 мм та
комгілект витратних

матеріалів

2.1 Ко”ќлект віали 2 мл, N9,
лрозоре скло, кришки 3
сепгами ЅјI/PTFE

2.1.! Об’єм 2 мл Зберігання пробоб’ємом
2 мn при проведенні

пробопідготовки,
дозуванні готових гіроб
та об’єктів дослідження

2.1.2 Тип різьблення N9 дозвоnяє
використовувати кришки
3 ГВИНТОВИМ різьбленням

для герметичного
зберігання проб

2.1.3 Матеріал іірозоре скло Зберігання інертнііх до
скяа ґІроб, що не

ііотребують додаткового
захисту від

ультрафіолетового
проМіНня

2.! .4 Кришки з сеіітами Ѕil/PTFE ГvІатеріал сегіт
силікон/тефnон є

стійкими до більшості
органічних сполук та

до3Воляє
використовувати ііри

проведенні приго~івання
гіроб наступні

розчинники — ацетон,
спирти, ацетонітрил,

бензол, гексан, Іііридин,
толуол, хлороформ та

іНші

2.2 Ко»плект віал 2 un, темне
скло, кришки, що
загвинчуються 3 еелтами

2.2.1 Об’єм 2 мn Зберігання гіроб об’ємом
2 мn при проведенні

пробопідготовки,
дозуванні готових проб
та об’сктів досліджені-ц’

2.2.2 Матеріал темне скло Зберігання інертних до
скла проб, ыќо

потребують додаткового
захисту_від



ультрафіолетового
проміННя

2.2.3 Кришки загвинчуються 3 септагии Матеріал септ є стійкими
до більшості органічних

сполук та дозволяє
використовувати ііри

проведенні приготуванні
проби наступні

розчинники — ацетон,
спирти, ацетонітрил,

бензол, гексан, гііридин,
толуол, хлороформ та

ј нш ј

2.3 Комплект віал зі вегавкою,
що об”ежус об’сји, 300 икл,
кришки з септаІчи

2.3.1 Об’єм 300 мкл Досїіідження дозованих
проб наявність, ЯКИХ He

перевищус об’єм 300
МКІІ, що унеможгіивлює

ВИКО~ИСТ~ННЯ man
об’ємом 2 Mn

2.3.2 Матеріал прозоре скло ЗберіганНя іНСрТНИХ До
скла проб, що He

потребують додаткового
захисту від

уnьтрафіолетового
ІІрОМіНІ-ІЯ

2.3.3 Кришки з сеілами Матеріал сеііт с стійкі-іми
до більшості органічних

сііоnук та дозволяє
використовуваиі ІІри

проведенні приготувані-іі
проби НаступНі

розчинники — ацетон,
спирти, ацетоНіТрил,

6СНЗОл, гексаН, ПірИДИН,
Tonyon, хлороформ та

іНші

2.4 Прозорі склині віали зі
ВстаВкою N11-0.2, ЅR,
k,11,6х32 мм

2.4.1 Об’єм 200 мкл дослідження дозоваііих
проб об’см,якихНе

перевищує 200 мкл, п&о
унеможливлює

використа~ня віал 3ј
вставками об’смом 300

м кл



2.4.2 Матеріаn гірозоре скло Зберіґання і”ертних до
скла проб, що не

гіотребують додатковоґо
захисту від

ультрафіолетового
пр0міННЯ

2.5 Ко~иплект витратних
матеріалів

2.5.] Кришки до віал прозорі Nil, під кришку, що Герметизація віал
заклацується, септа Ѕil!PTFE

2.5.2 Вставки обмежує об’єм віали до 0,] мл, дослідження дозованих
5,7 х 29 мм, прозоре скло, 3 проб наявність, ЯКИХ He

накінечником перевищує

об’см ]О0мкл

2.5.3 Промивалка Vitsafe 500 мл дnЯ об’см 500 мn для зберігання ґексану
гексану, 3 ШИРОКИМ горлом ПП для використання
Vitlab останнього у якості

І1~ОМИВНИХ ВОД при
запобігаННі контамінації
аналітів на аналітичному

обладнан Hi

2.5.4 Пробірка цеНтрифужНа град. об’єм 50 Mn дозволяє
ПП з кришкою і пiдставою 50 використовувати метод
мл ЗОхllSмм (Karteli), yn.l00 цеНТрифуґуваННя при
ШТ. гіiдготовцi зразків

об’ємом 50 мn дnя

аНалізу iЗ ЇХ Н8СТ~ПНИМ
дозуван~ям y Bianu

2.5.5 Пробірка цеНтрифужНа град. об’єм 15 мn дозвоnяс
ПП a кришкою IS мn використовувати метод
]7хІ2Омм, стер., Італія уп. 50 цеНтрифугуваННя при
UјT. підготовці зразків

об’смом 15 мn дnя

аНалізу iз їх настугіним
дО3~В~ННЯМ

2.5.6 Мікролобірка ЕпііеНДорф об’ємом 2,0 мn з досniдження дозова~шх
градуюванням гіроб об’емом 2 мn, дnя

ЯКИХ НеобхіДНо
попередиьо використати
метод центрифугування

2.5.7 Штатив дnя розміщення 72 шт Тимчасове ЗберігаННя
пробірок Еппендорфа дозова~их проб у

В~~ТНКаЛЬНОМ~
поnожеННi об’ємом 2 мn

2.5.8 Кружка мір~а 3 ~~ЧКОЮ іЗ СиньОЮ шкалою, ВLдбір оргаНічНих
висока гі/пропiлен 50 мn рОЗчиННИКiВ та кисnот,

що реагують зі склом



для їхнього дозування у
лабораторний посуд
порціями no 50 Mn

2.5.9 Кружка мірна з ~УЧКOЮ із синьою шкалoю, Відбір органічних
висока n/nропіnен 100 Mn ~ОЗЧИННИЮВ TB КИСЛОТ,

що реагують зі скnом
дnя їхнього дозування у

nабoраторний посуд
порціями no 100 мn

2.5.10 Кружка мірна з ~~ЧКOЮ із синьoю шкаnoю, Відбір oрганічних
висока n/прonілен 500 Mn рОЗЧИННИК1В та кислот,

ііќo реагують Зі скnом
дnя їхньoгo дозування у

nабoратoрний noсуд
пoрціями no 500 мn

2.5.1! Кonба кoнічна Ерnенмейера Зберігання агресивних
nonіnрoпіnен 250 мn з дo скла рoзчинів
гвинтoвoю кришкoю oб’ємoм 250 мn npu

nрoведенні дoзування,
унемoжјіивnюючи

випарoвування та зміну
скјіаду за рахунок

гермстичнoсті ствoренoї
гВиНТoвoю кришкoю

2.5.12 Кonба кoнічна Ерnенмейера Зберігання агресивних
пonіnропіnен 500 мn 3 дO скnа рoзчинів
ґвинтoвoю кришкoю oб’смoм 500 Mn npu

прoведенні дoзування,
унемoжливnюючи

виnарoвування та зміну
складу за рахунок

герметичнoсті ствoренoї
гВиНТoВoю кришкoю

2.5.13 Кonба кoнічна Ерnенмейера Зберігання агресивних
nonіnрonіnен 1000 мn 3 ДO скла рoзчинів

гвинтовoю крицјкoю oб’ємoм 1000 мn npu
nрoведенні дoзування,

унемoжливлюючи
випарoвування та зміну

складу за рахунoк
герметичнoсті ствoреної

ґВиНТоВoю кришкoю

2.5.!4 Коnба мірна n/прonіnен з гвинт. кришкoю Пригoтування рoзчинів
1000 мn заданої концентрації

аналіту та їх зберігання
дnя noдальшoгo
дoзування npu

nрoведенні дoсnјџкень,
ствoрених на oснoві



агресивних до скзіа
речовин загальним
об’ємом 1000 мл,

унеможливпена зміна
концентрації за рахунок
герметичноеті створеної

гВиНТоВою кришкою

2.5.15 Кoлба мірна п/прoгііnен з гвинт. кришкою Приготування рoзчинів
500 мn заданої концентрації

аналіту та їх зберігання
дnя подальшoгo
дoзування при

гірoведенні дoсліджень,
створених на оснoві
агресивних дo скnа
речовин заґа~іьним

об’ємoм 500 мn,
унемож~іивnена зміна

концентрації за рахунок
герметичності ствoреної

гВиНТoвою кришкoю

2.5.16 Коnба мірна гі/прoпіnен з гвинт. кришкoю Приготування розчинів
100 Mn заданoї концентрації

аналіту та їх зберігання
для подальшого
дозування при

ґіроведенні досnіджень,
створених на оснoві
агресивних до скnа
речовин загазіьним

об’ємoм ІООмл,
унемoжЈпівnена зміна

концентрації за рахунок
герметичності ствoренoї

ґВиНтoвою кришкою

2.5.17 Коnба мірна п/прoпіnен з гвиит. кришкою Пригoтування розчинів
50 Mn заданої кoнцентрації

аналіту та їх зберігання
для подальшогo
дозування при

прoведенні досnіджень,
створених на oснові
агресивних до скла
речoвин загаnьним

oб’смом 50 Mn,
унеможnивлена зміна

концентрації за рахунoк
герметичнoсті ствoреної

гвиНтoвoю кришкoю



2.5Ј 8 Колба мірна іі/Гіроііілен 3 ГВИНТ. кришкою Приготування ~О3ЧИНіВ
25 мл заданої концентрації

аналіту та їх зберігання
дnя гіодальtјјого
дозування при

проведенні досnіджень,
створених на основі
агресивних до скла
речовин загальним

об’ємом 25 Mn,
унеможливnена зміна

концентраідії за рахунок
герметичності створеної

ґвинТоВою криІЈІкою

2.5.19 Воронка п/пропілен D=50 мм L=85 мм для переnивання
розчинів на основі
агресивних до скіа

речовин

2.5.20 Воронка п/гіропілен D=40 MM L=65 MM дnя переливання
розчинів на осиові
агресивних до скла

речовин

Обгрунтування
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

предмета закупівлі
код дК 021:2015 — 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби ічедичного

призначення різні>~

19017221 грн
(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

No Розмір Очікувана Обґрунтування розміру очікуваної
~ бюджетного вартість предмета ВарТосТі***

призначення закупівлі
1 2 3 4

Визначення очікуваної вартосгі проводилось на
підставі даних риНку методом порівняння
ринкових цін шляхоМ аналізу торгів B систеМі

1 190805,64 грн 190172,21 грн прозоро зґІдно п. 2 <Способи отримання
інформації про ціну товарів та послуг», розділу 3
«Методи виэначення очікуваної вартості>, наказу
Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

* Зазначається розмір коштів, передбаченик на зазначений предмет закупівлі на відповідний рік
(період), погоджений 3 віллілом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

** Наводиться очікувана вартість предмета закупівлі, що визначасться відповідно до примірної методики
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, за
кожним лотом подається окремою графою.

~ Зазнача€ться обґрунгування визначеної очікуваної вартості предмета закупівлі.


