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Обrрунтування закупiвлi
Код згiдНо з !К 021:2015 _ 33190000-8 <<Медичне обладнання та вироби медичного

призначення рiзнi>>
З метою оновлення технiчноi бази вiддiлу Клiнiко-Щiагностичноi ЛабораторiТКНП <КИiЪСЬКИй МiСЬКИй КОНСУЛЬТативно-дiагностичний центр> та для забезпеченнявисокого рiвня консультативно - дiагностичнот допомоги дорослому населенню,

недопущення перебiйнот роботи, необхiдно провести закупiвлй вироби медичногопризначення, Зазначенi вироби медичного призначення необхiднi для проведення
лабораторних дослiджень.

Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi вiдповiдно до рiчного плану закупiвель на2021 piK скJIадас 220 000,00 грн.
Конкретна нi}зва предмета закупiвлi: Код згiдно з Щк 021:2015 _ 33190000-8

<<медичпе облалнання та вироби медичного призначення рiзнi> за кодом Нк024:2019 <Класифiкатор медичних виробiв> - 58144 ucr.r.ru дп" взяття KpoBi длягематологiчних дослiджень з антикоагулянтом к3 ЕдтА> - Система для взяття KpoBi
2,6 мл З маркуваНням Primavette V (11,5*66 мм), Е!ТА; 58l40 <Система з активаторомзryстку для бiохiмiчних дослiджень> - Система для взяття kpoBi 4,4 мл primavette v(11,5*92 мм) та 10 мл Primavette у (16*92 мм), акгиватор зryстку;58lз9 <Система зантикоа-гулянтом цитрат натрiю для дослiдження системи гемостаза> - Система длявзятIя KpoBi 2,9 мл з маркуванням Primavette V (11,5*бб мм), коагуляцi я; З5209
<Адаптер з голкою стерильний>> - адаптер з голкою Sangosan 

"ор"rи 
22 Г х l l/2 таадаптер з голкою Sangosan зелений 2l Г х 1 \l2; 3756З <Пробiрка для пiдрахунку

ретикулоцитiв з 100 мклr фарбуючого розчину,2мл>>- пробiрка р-+о. l00 мкл барО"и*Ъплоске дно 2 мл (1 1*40 мм), пiдрахунок ретикулочитiв; зтЪвз <Пробiркu . р.u.Ь"тамидля пiдрахунку тромбоцитiв в капiлярнiй *po"iu.
Кiлькiсть/од. вимiру: 21 015 шт.
Мiсце поставки: 04l59, м. КиТв, вул. Кондратюка,6.
Класифiкатор !К 021:20l5: 33190000-8 <<Медичне обладнання

медичного призначення рiзнi>
ВiДПОВiДНО ДО П. l Ч. l СТ. 3 Закону УкраТни <Про публiчнi закупiвлi>> останнiйзастосовусться до замовникiв, за умови, Що BapTicTb предмета закупiвлi товару(ToBapiB), послуги (послуг) дорiвнюс або перевищУс 200 тисяч гривень.

Голова тендерного KoMiTery,
Щиректор

та вироби

Т.с. Савченко


