
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-16-005266-c 

 

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

фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для гемодіалізу/гемодіафільтрації)  

 

Очікувана вартість закупівлі: 31 088 850,00 грн., з ПДВ 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

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

18.02.2020р. «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі»: на підставі цін попередніх власних закупівель замовника (укладених договорів) 

UA-2021-06-18-007951-c. 

 

Найменування 
Од.вимір

у К-ть 
Ціна, 
грн. Сума, грн. 

Високопоточний діалізатор 1,3-1,5 м. кв.,  

шт. 

480 
617,81 296548,80 

НК 024:2019 код 47072- діалізатор для гемодіалізу 

з порожніми волокнами, разового застосування     

Високопоточний діалізатор 1,4-1,7 м. кв.,  

шт. 

6720 640,46 4303891,20 

НК 024:2019 код 47072- діалізатор для гемодіалізу 

з порожніми волокнами, разового застосування     

Високопоточний діалізатор 1,8-1,9 м кв.,  

шт. 

9510 748,45 7117759,50 

НК 024:2019 код 47072- діалізатор для гемодіалізу 

з порожніми волокнами, разового застосування     

Високопоточний діалізатор 2,1-2,2 м. кв.,  

шт. 

5130 851,97 4370606,10 

НК 024:2019 код 47072- діалізатор для гемодіалізу 

з порожніми волокнами, разового застосування     

Кровопровідні магістралі для гемодіафільтрації 

шт. 

21843 
213,67 4667193,81 

НК 024:2019 код 34999-Набір трубок для 

гемодіалізу, одноразового використання     

Фістульна голка артеріальна 16 G 

шт. 

7000 
27,82 194740,00 

НК 024:2019 код 12741-Гемодіалізна голка;     

Фістульна голка венозна 16 G 

шт. 

7000 27,82 194740,00 

НК 024:2019 код 12741-Гемодіалізна голка     

Фістульна голка артеріальна 15 G 

шт. 

18000 
27,82 500760,00 

НК 024:2019 код 12741-Гемодіалізна голка     

Фістульна голка венозна 15 G 

шт. 

18000 27,82 500760,00 

НК 024:2019 код 12741-Гемодіалізна голка     

Порошковий картридж (мішок) основного 

компоненту 

шт. 

21843 

192,43 4203248,49 

НК 024:2019 код 35849-Концентрат гемодіалізу     



Концентрат кислотного компоненту діалізуючого 

розчину без вмісту глюкози (рідкий або сухий) 

шт.(сухи

й) 
660 2780,93 1835413,80 

НК 024:2019 код 35849-концентрат гемодіалізу; або або     

  л 

(рідкий) 66000     

Концентрат кислотного компоненту діалізуючого 

розчину без вмісту глюкози (рідкий або сухий) 

шт.(сухи

й) 80 2780,93 222474,40 

НК 024:2019 код 35849-концентрат гемодіалізу; або або     

  л 

(рідкий) 8000     

Концентрат кислотного компоненту діалізуючого 

розчину  із вмістом глюкози (рідкий або сухий) 

шт.(сухи

й) 200 3315,93 663186,00 

НК 024:2019 код 35849-концентрат гемодіалізу; або або     

  л 

(рідкий) 20000     

Фільтр для діалізуючого розчину шт. 460 4385,93 2017527,80 

НК 024:2019 код 47739-Фільтр для очистки 

діалізата від пірогенів для системи гемодіалізу 
    

РАЗОМ  
   

31088849,90
≈31088850 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі було сформовано відповідно до потреб 

замовника. 
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