
Обгрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення та очікуваної вартості
за ДК 021:2015 - 33690000-3 «Лікарські засоби різні» Набір реагентів"Віосоге® 
SARS-CoV-2" для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР 
(Діагностичний набір для проведення ПЛР у реальному часі) 600 визначень; Набір 
реагентів«Віосог Nucleo-М» для екстракції РНК із зразків клітин та тканин за 
допомогою автоматичної системи очищення нуклеїнових кислот (Набір реагентів 
для екстракції нуклеїнових кислот)1000 визначень.

1. Замовник:
1.1. Найменування : Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України».
1.2. Код за ЄДРПОУ 38499986
1.3. Місцезнаходження.
Юридична адреса: 10002 м. Житомир вул.. В. Бердичівська,64 
Фактична адреса : 10002 м. Житомир вул.. В. Бердичівська,64
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (призвіще, 
ім’я, по батькові, посада, номер телефону із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса):
уповноважена відповідальна особа за проведення допорогових/спрощених закупівель 
Остапенко Оксана Ростиславівна тел. 096-705-80-20, електронна адреса оіс buh@ukr.net.
1.5. Дата прийняття уповноваженою відповідальною особою за проведення 
допорогових/спрощених закупівель рішення про застосування процедури спрощених 
закупівель по : 13.12.2021.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі Набір реагентів"Віосоге® SARS-CoV-2" для 
виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР (Діагностичний набір для 
проведення ПЛР у реальному часі) 600 визначень; Набір реагентів«Віосог Nucleo-М» для 
екстракції РНК із зразків клітин та тканин за допомогою автоматичної системи очищення 
нуклеїнових кислот (Набір реагентів для екстракції нуклеїнових кислот) 1000 визначень.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Набір
реагентів"Віосоге® SARS-CoV-2" для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом 
ПЛР (Діагностичний набір для проведення ПЛР у реальному часі) 600 визначень -5 
наборів; Набір реагентів«Віосог Nucleo-М» для екстракції РНК із зразків клітин та 
тканин за допомогою автоматичної системи очищення нуклеїнових кислот (Набір 
реагентів для екстракції нуклеїнових кислот) 1000 визначень -  4 набори.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
м. Житомир вул. В.Бердичівська,64
3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2021 
року.
4. Умова застосування процедури спрощених закупівель:
Закупівля здійснюється для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної 
хвороби (COVID-19).

Процедура закупівель здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі» (абз. 4 п. 31 Розділу X: на період дії встановленого Кабінетом Міністрів 
України карантину, відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних 
хвороб", закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних 
імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги
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хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичноп. 
обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на 
COVID-19, систем постачання медичних газів) та послуг, необхідних для виконання 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюється в 
порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупівель.), Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)»

5. Обгрунтування доцільності закупівлі:
У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації на території Житомирської області та 
для безперебійної роботи з проведення аналізів на визначення хворих на COVID-19 
вірусологічною лабораторією ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» відповідно до заявки на придбання необхідно : 
Набір реагентів"Віосоге® SARS-CoV-2" для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV 
методом ПЛР (Діагностичний набір для проведення ПЛР у реальному часі) 600 визначень 
-5 наборів; Набір реагентів«Віосог Nucleo-M» для екстракції РНК із зразків клітин та 
тканин за допомогою автоматичної системи очищення нуклеїнових кислот (Набір 
реагентів для екстракції нуклеїнових кислот) 1000 визначень -  4 набори відповідно до 
вимоги на придбання завідуючої вірусологічною лабораторією Бояльською О.Г.

6. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Для здійснення досліджень на виявлення хворих на короновірусну хворобу викликану 
вірусом SARS-CoV-2 та найбільш сумісні з наявним обладнанням необхідно придбати:
1. Набір реагентів "Biocore® SARS-CoV-2"ähb виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV 
методом ПЛР (Діагностичний набір для проведення ПЛР у реальному часі)
600 визначень з наступними медико-технічними вимогами:
Формат набору: компоненти для проведення ПЛР у реальному часі;
Набір розрахований на 600 реакцій об’ємом 20 мкл.
До складу Набору входять такі компоненти:

ПЛР-РЧ суміш (4Х)-3 пробірки 1 мл 
Суміш праймерів та зондів-3 пробірки 2 мл 
Негативний контрольний зразок (НКЗ)-І пробірка 0,15 мл 
Позитивний контрольний зразок (ПКЗ)-І пробірка 0,15 мл 
Призначення:
Набір діагностичний призначений для виявлення РНК коронавірусу SARS- 

CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2, Коронавирус тяжкого гострого 
респіраторного синдрому-2), що викликає гостру респіраторну хворобу COVID-19 
(Coronavirus disease2019) у людини, методом полімеразної ланцюгової реакцій зі 
зворотною транскрипцією в режимі реального часу (ЗТ-ПЛР-РЧ, rRT-PCR).

Проведення аналізу грунтується на TaqMan-технології методу ПЛР-РЧ. В наборі 
використовується урацил-ДНК-глікозілаза.
Кількість досліджуваних зразків: 600 включаючи контролі;
Набір повинен мати реагенти для позитивного, негативного і внутрішнього ендогенного 
контролю ВК-ген RNase-P людини контролів і бути готовим до використання. 
Термін і умови зберігання: не менше 12 місяців при температурі мінус 24-18°С - всі 
компоненти набору;
Умови транспортування: 1-2 доби при температурі від плюс 2°С до плюс 4°С.
2. Набір реагентів «Biocor Nucleo-M» для екстракції РНК із зразків клітин та тканин за 
допомогою автоматичної системи очищення нуклеїнових кислот (Набір реагентів для 
екстракції нуклеїнових кислот) 1000 визначень з наступними медико-технічними 
вимогами:



Набір реагентів розчин призначений для виділення НК зі зразків з верхніх дихальних 
шляхів (мазки із зіву, мазки з носа, носоглоткові секрети), нижніх дихальних шляхів 
(мокротиння, секрети дихальних шляхів, рідина бронхоальвеолярного лаважа), 
кон’юнктивального секрету для подальшого виявлення різних інфекційних хвороб 
методом полімеразної ланцюгової реакції з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією 
продуктів ПЛР в режимі реального часу. Набір підходить як для ручного так і 
втоматичного формату виділення НК.

При автоматичному виділенні машинний час -  до ЗО хвилин.

СКЛАД НАБОРУ:
Лізуючий буфер-1 флакон 125 мл 
Реагент для осадження-1 флакон 300 мл 
Буфер для промивання-1-1 флакон 300 мл 
Буфер для промивання-2-1 флакон 300 мл 
Реагент для елюції-1 флакон 60 мл 
Протеїназа К- 4 пробірки 20 мг 
Буфер для Протеїнази К-1 флакон 8 мл 
Магнітний сорбент-1 флакон 12 мл 
96-лунковий планшет с глубокими лунками, У-дно-40 шт 

Гребінка наконечників Аиїо-Риге96 для магнітів- 10 шт.
В основі Набору реагентів лежить сорбентний метод екстракції НК на магнітних частках. 
Набір розрахований на виділення НК з 1000 зразків, включаючи контрольні;
Термін і умови зберігання: не менше 16 місяців при температурі від плюс 15 до 25°С - всі 
компоненти набору;
Умови транспортування: при температурі від 4°С до 25°С.

7. Обгрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості:
Для визначення очікуваної вартості предмету закупівлі було проведено моніторинг 
ринку постачальників
Очікувана вартість закупівлі складає 323500,00 грн. (Триста двадцять три тисячі 

п’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВв межах кошторисного призначення на 2021 рік.


