
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-18-007951-c 

 

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування 

фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для гемодіалізу/гемодіафільтрації)  

 

Очікувана вартість закупівлі: 12 839 480,00 грн., з ПДВ 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

При розрахунку очікуваної вартості закупівлі замовник керувався наказом МЕРТ №275 від 

18.02.2020р.: на підставі цін попередніх власних закупівель замовника (укладених договорів) 

UA-2021-02-26-004182-b та UA-2020-05-07-002629-a (для позиції «Концентрат кислотного 

компоненту діалізуючого розчину без вмісту глюкози (рідкий або сухий)» - 25 шт.). 

 

Найменування Од.виміру К-ть Очікувана 

ціна, грн. 

Очікувана 

вартість, 

грн. 

Високопоточний діалізатор 1,3-1,5 м. кв.,  шт. 90 619,33 55739,7 

НК 024:2019 код 47072- діалізатор для 

гемодіалізу з порожніми волокнами, 

разового застосування 

      

Високопоточний діалізатор 1,4-1,7 м. кв.,  шт. 2705 640,93 1733715,7 

НК 024:2019 код 47072- діалізатор для 

гемодіалізу з порожніми волокнами, 

разового застосування 

      

Високопоточний діалізатор 1,8-1,9 м кв.,  шт. 4564 749,00 3418436 

НК 024:2019 код 47072- діалізатор для 

гемодіалізу з порожніми волокнами, 

разового застосування 

      

Високопоточний діалізатор 2,1-2,2 м. кв.,  шт. 2144 852,79 1828381,8 

НК 024:2019 код 47072- діалізатор для 

гемодіалізу з порожніми волокнами, 

разового застосування 

      

Кровопровідні магістралі для 

гемодіафільтрації 

шт. 9030 214,00 1932420 

НК 024:2019 код 34999-Набір трубок для 

гемодіалізу, одноразового використання 

      

Фістульна голка артеріальна 16 G шт. 2000 27,82 55640 

НК 024:2019 код 12741-Гемодіалізна голка;       

Фістульна голка венозна 16 G шт. 2000 27,82 55640 

НК 024:2019 код 12741-Гемодіалізна голка       

Фістульна голка артеріальна 15 G шт. 6000 27,82 166920 

НК 024:2019 код 12741-Гемодіалізна голка       

Фістульна голка венозна 15 G шт. 6000 27,82 166920 

НК 024:2019 код 12741-Гемодіалізна голка       

Порошковий картридж (мішок) основного 

компоненту 

шт. 9676 192,60 1863597,6 



НК 024:2019 код 35849-Концентрат 

гемодіалізу 

      

Концентрат кислотного компоненту 

діалізуючого розчину без вмісту глюкози 

(рідкий або сухий) 

шт.(сухий) 110 2782,00 306020 

НК 024:2019 код 35849-концентрат 

гемодіалізу; 

або або     

  л (рідкий) 11000     

Концентрат кислотного компоненту 

діалізуючого розчину без вмісту глюкози 

(рідкий або сухий) 

шт.(сухий) 25 2776,65 69416,25 

НК 024:2019 код 35849-концентрат 

гемодіалізу; 

або або     

  л (рідкий) 2500     

Концентрат кислотного компоненту 

діалізуючого розчину  із вмістом глюкози 

(рідкий або сухий) 

шт.(сухий) 80 3317,00 265360 

НК 024:2019 код 35849-концентрат 

гемодіалізу; 

або або     

  л (рідкий) 8000     

Фільтр для діалізуючого розчину шт. 210 4387,00 921270 

НК 024:2019 код 47739-Фільтр для очистки 

діалізата від пірогенів для системи 

гемодіалізу 

      

РАЗОМ     12839477≈ 

12839480 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі було сформовано відповідно до потреб 

замовника. 
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