
Замовник:

ЄДРПОУ:

Адреса: 

Джерело фінансування:

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі

розміру бюджетного призначення та 

очікуваної вартості

ДК 021-2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні 

(діагностичні алергени 

для проведення шкірно-алергологічних проб – 28 найменувань)»

( -Береза - 100 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби 

різні); - Ясень - 5 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби 

різні); - Вільха - 80 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби 

різні); - Тимофіївка - 100 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські 

засоби різні); - Альтернарія - 70 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 

Лікарські засоби різні); - Аспергілус - 70 флак. (ДК 021:2015 – 

33690000-3 Лікарські засоби різні); - Кладоспоріум  - 70флак. (ДК 

021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); - Пеніціліум - 40 флак. 

(ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); - Амброзія - 120 

флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); - Полин - 100 

флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); - Кандіда - 3 

флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); - Кіт - 80 

флак.  (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); - Собака - 70 

флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); - 

Дерматофагоідес птероннісімус - 100 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 

Лікарські засоби різні); - Дерматофагоідес фарінае - 100 флак. (ДК 

021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні);  - Лефідофілус 

деструктор – 50 флак.  (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби 

різні); -Ботрітіс – 20 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби 

різні); - Альфа-лактоглобулін – 5 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 

Лікарські засоби різні); - Бета-лактоглобулін – 5 флак. (ДК 021:2015 – 

33690000-3 Лікарські засоби різні); - Казеін – 5 флак. (ДК 021:2015 – 

33690000-3 Лікарські засоби різні); - Білок яйця – 5 флак. (ДК 021:2015 

– 33690000-3 Лікарські засоби різні); - Жовток яйця – 5 флак. (ДК 

021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); - Молоко – 5 флак. (ДК 

021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); -Анісакіс – 20 флак. 

(ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); - Борошно 

пшеничне – 5 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні); 

- Гістамін – 120 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби 

різні); - Борошно житнє – 5 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські 

засоби різні); - Тест-контроль – 120 флак. (ДК 021:2015 – 33690000-3 

Лікарські засоби різні)                                         UA-2021-09-08-008469-

c

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за 

Єдиним закупівельним словником та ID закупівлі
Код КЕКВ

Розмір бюджетного 

призначення та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі, грн.

Вид закупівлі

Обгрунтування:

Обгрунтування UA-2021-09-08-008469-c реагенти на алергени

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНКУРЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ                                                                                                                                                  

ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»,                                                                                                                   Категорія 

замовника згідно п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі»

02011870

Державний бюджет України

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016року №710 (зі змінами)

вул.Зоологічна, 3, Київ, м. Київ, Україна, 03680

2282

762 000,00 грн. (сімсот  

шістдесят дві  тисячі   грн. 

00 коп)  з ПДВ. 

Відкриті торги

Технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб Замовника для безперебійного 

функціонування медичного закладу, з 

урахуванням вимог нормативних документів у 

сфері стандартизації, зокрема з урахуванням 

вимог Постанов КМУ від 02.10.2013 № 753 

«Про затвердження Технічного регламенту 

щодо медичних виробів», від 02.10.2013 

№754 «Про затвердження Технічного 

регламенту щодо

медичних виробів для діагностики invitro» та 

відображені в Додатку 4 до тендерної 

документації

Розмір бюджетного призначення 

затверджений головним розпорядником 

коштів – Національною академією медичних 

наук України.

Під час визначення очікуваної вартості 

закупівлі, керуючись роз’ясненням 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України – як 

Уповноваженого органу з питань публічних 

закупівель (№ 3301-04/34980-06 від 

20.08.2019 року) Замовником було здійснено 

моніторинг (аналіз) цін на ринку реагенти на 

алергени шляхом використання 

загальнодоступної інформації, яка міститься 

у відкритих джерелах (у т.ч. на сайтах 

підприємств та компаній, які виробляють і 

здійснюють продажреагентів на алергени) та 

інформації з електронної системи закупівель 

«Prozorro».


