
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ВИМОГ ТА 
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ЖИВИЛЬНИХ 

СЕРЕДОВИЩ 

 
Для забезпечення безперебійного виконання функціональних обов’язків установи, 

для забезпечення проведення лабораторних досліджень потрібно закупити живильних 

середовищ. 

Провівши моніторинг вартості, установою, відповідно до кошторисних призначень, 

заплановано та оприлюднене оголошення щодо закупівлі живильних середовищ 
очікуваною вартістю 233 782,00. Місце поставки товару: м. Дніпро, просп. О. Поля, 48. 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
 

№ п/н 
Найменування 

товару 
Технічні характеристики товару 

Одиниця 
виміру 

К-ть 

1 Hottinger Broth, 

Бульйон 

Хоттінгера, 500г 

Використовується для вирощування  невимогливих 

мікроорганізмів і визначення індолу. 

Рекомендована  міжнародним комітетом ISO. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка – пластиковий контейнер по 100 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

уп 1 

2 Beef Extract 

Powder М'ясний 

екстракт, сухий 

500г 

Використовують у складі  культуральних середовищ, що 

застосовуються в мікробіології.Сухий препарат у 

вигляді гомогенного сипучого порошку;Упаковка - 

пластиковий контейнер по 500 г;Оригінальна заводська 

упаковка; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості;Відповідає прописам іноземних та 

українських фармакопейМаркування етикетки згідно 

вимог чинного законодавства та українською мовою; 

Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад); 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro;Інструкція українською мовою; 

Термін придатності – не менше 4 років;Перевірений 

тест-культурами АТСС на ростові властивості. 

уп 1 

3 Пептон 

ферментативний, 

500г                              

Використовується у складі різних поживних середовищ.  

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

уп 1 



стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад); 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

4 Hi-Sensitivity Test 

Agar Агар для 

визначення 

чутливості до 

антимікробних 

препаратів, 500г 

Використовують для мікробіологічного дослідження по 

визначенню чутливості мікроорганізмів до 

сульфаніламідів і інших антимікробних засобів 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку;  

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Оригінальна заводська упаковка, неперефасований; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад); 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

уп 2 

5 Plate Count Agar 

(Standard Methods 

Agar) Поживний 

агар для 

визначення 

мікробного числа 

на чашках, 500г 

Рекомендують для підрахунку на чашках 

мікроорганізмів в молоці і молочних продуктах, воді і 

стоках 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Упаковка – пластиковий контейнер по 500 г; 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад); 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro ; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

уп 2 

6 Dextrose Глюкоза Використовуються для диференціації мікроорганізмів за 

їх здатності ферментувати різні вуглеводи. 

Представляють собою диски з фільтрувального паперу, 

просочені глюкозою, 10 мм діаметр, позначені літерами 

«De» 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 25шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

флак 1 



стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;     

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

7 Dulcitol Дульцит Використовуються для диференціації мікроорганізмів за 

їх здатності ферментувати різні вуглеводи. 

Представляють собою диски з фільтрувального паперу, 

просочені дульцитом, 10 мм діаметр, позначені літерами 

«Du» 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 25шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції; 

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 1 

8 Lactose Лактоза Використовуються для диференціації мікроорганізмів за 

їх здатності ферментувати різні вуглеводи. 

Представляють собою диски з фільтрувального паперу, 

просочені лактозою, 10 мм діаметр, позначені літерами 

«La» 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 25шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції  

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 1 

9 Maltose Мальтоза Використовуються для диференціації мікроорганізмів за 

їх здатності ферментувати різні вуглеводи. 

Представляють собою диски з фільтрувального паперу, 

просочені мальтозою, 10 мм діаметр, позначені літерами 

«Ма» 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 25шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;  

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

флак 1 



властивості. 

10 Mannitol Маніт Використовуються для диференціації мікроорганізмів за 

їх здатності ферментувати різні вуглеводи. 

Представляють собою диски з фільтрувального паперу, 

просочені манітом, 10 мм діаметр, позначені літерами 

«Mn» 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 25шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;   

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 1 

11 Mannose Маноза Використовуються для диференціації мікроорганізмів за 

їх здатності ферментувати різні вуглеводи. 

Представляють собою диски з фільтрувального паперу, 

просочені манітом, 10 мм діаметр, позначені літерами 

«Mo» 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 25шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;   

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 1 

12 Rhamnose Рамноза Використовуються для диференціації мікроорганізмів за 

їх здатності ферментувати різні вуглеводи. 

Представляють собою диски з фільтрувального паперу, 

просочені рамнозою, 10 мм діаметр, позначені літерами 

«Rh» 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 25шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 1 

13 Sorbitol Сорбітол Використовуються для диференціації мікроорганізмів за 

їх здатності ферментувати різні вуглеводи. 

Представляють собою диски з фільтрувального паперу, 

флак 1 



просочені сахарозою, 10 мм діаметр, позначені літерами 

«Sb» 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 25шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;  

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою при поставці товару.  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

14 Sucrose Сахароза Використовуються для диференціації мікроорганізмів за 

їх здатності ферментувати різні вуглеводи. 

Представляють собою диски з фільтрувального паперу, 

просочені сахарозою, 10 мм діаметр, позначені літерами 

«Su» 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 25шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції; 

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 1 

15 Xylose  Ксилоза Використовуються для диференціації мікроорганізмів за 

їх здатності ферментувати різні вуглеводи. 

Представляють собою диски з фільтрувального паперу, 

просочені ксилозою, 10 мм діаметр, позначені літерами 

«Xy» 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 25шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;   

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 1 

16 Oxidase Discs 

Оксидазні диски 

(50 дисків/ фл.) 

Використовуються для диференціації представників 

родів Neisseria, Alcaligenes, Aeromonas, Vibrio, 

Campylobacter та Pseudomonas (володіють оксидазною 

активністю) від ентеробактерій (оксідазонегативні). 

Стерильні диски з фільтрувального паперу, просочені 

оксалатом N, N-диметил-парафенілендіаміну, 

аскорбіновою кислотою та a-нафтолом. 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл, 50шт\фл; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

флак 1 



стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro ; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

17 Legionella 

Selective 

Supplement 

Селективна 

добавка для 

легіонел 

Рекомендується для селективного виділення сальмонел. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку. 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 5 фл;  

Містить суміш антибіотиків у флаконі: 

Колістіну сульфат   7500 ОД 

Ванкоміцин              2,5 мг 

Тріметопрім             1,25 мг 

Амфотерицин В       1,25 мг 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 5 

18 Legionella Growth 

Supplement / 

Добавка для 

легіонелл 

(двокомпонентна) 

Рекомендується для поліпшення росту легіонел. 

Оригінальна заводська упаковка; 

Подвійна упаковка - по 5 фл;  

Містить у флаконі: 

L-Цистеїн 

гідрохлорид         

200,0 мг 

Пірофосфат заліза, 

розчинний 

125,0 мг 

Селеніт натрію 5,0 мг 

Дистильована вода           5,0 мг 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 5 

19 Egg Yolk Emulsion 

Емульсія яєчного 

жовтка 100 мл/фл 

Жовтувато-молочного кольору емульсія, злегка клейка, 

має розчинний осад і характерний запах. 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка по 1 фл (1 фл – 100мл). 

флак 2 



Містить: 

Яєчний жовток - 30,0 мл 

Стерильний фізіологічний розчин - 70,0 мл 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

20 Sulpha Supplement 

Селективна 

добавка для 

виділення 

сальмонелл 

Рекомендується для селективного виділення сальмонелл 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл;  

Містить 625мг суміші антибіотиків у флаконі: 

Натрія сульфацетамід 500,00 мг 

Натрія манделат                125,00 мг 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції; 

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 1 

21 Novobiocin 

Supplement, 

Селективна 

добавка для 

виділення 

сальмонелл 

Добавка для виділення сальмонелл. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Упаковка - по 1 фл;  

Містить 5мг новобіоцину у флаконі. 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття ; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою. 

Копія сертифікату аналізу та якості з перекладом в 

складі тендерної пропозиції; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 20 

22 Oxford Listeria 

Supplement, 

Modified 

Селективна 

добавка для 

виділення 

лістерій, 

модифікована 

Рекомендується для селективного виділення лістерій. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 5 фл;  

Містить 23,5мг суміші антибіотиків у флаконі: 

Амфотерицин В                  5,0 мг 

Колістину сульфат            10,0 мг 

Акрифлавін гідрохлорид     2,5 мг 

Цефотетан                            1,0 мг 

Фосфоміцин                         5,0 мг 

флак 35 



Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції; 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

23 Bacillus Selective 

Supplement 

Селективна 

добавка для бацил 

5фл 

Рекомендується селективного виділення бацил. 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл;  

Містить: 

 Поліміксину сульфат 10мг 

Бацитрацин                  10мг 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;   

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою при поставці товару;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 2 

24 Серцево-мозковий 

бульйон, 500г 

Використовується для стимуляції росту вибагливих 

коків та інших мікроорганізмів при виділенні 

гемокультур і в патогенетичних дослідженнях. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку. 

Пакування – пластиковий контейнер по 500 г. 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття. 

Відповідність стандартам ISO, GMP та українським 

стандартам якості. 

Відповідність прописам іноземних та українських 

фармакопей. 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою (учасник повинен 

надати зразок етикетки). 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro. 

Інструкція українською мовою.  

Термін придатності – не менше 4 років з дати 

виготовлення. 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

уп 1 

25 Brain Heart CC 

Agar Серцево-

мозковий агар з 

хлорамфеніколом і 

циклогексімідом, 

100г 

Для селективного виділення і культивування 

Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis та 

інших вибагливих патогенних грибів з досліджуваного 

матеріалу, рясно забрудненого бактеріями і 

сапрофітними грибами. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку. 

Пакування  по 100 г. 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття. 

уп 1 



Відповідність стандартам ISO, GMP та українським 

стандартам якості. 

Відповідність прописам іноземних та українських 

фармакопей. 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою. 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro. 

Інструкція українською мовою.  

Термін придатності – не менше 4 років з дати 

виготовлення. 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

26 Capsule Stains - 

Набір фарбників 

(для фарбування 

капсул 

мікроорганізмів) 

Набір фарбників (для фарбування капсул 

мікроорганізмів) 

Вміст комплекту: 

Метиленовий синій (водний) 125 мл 

Нігрозин фарбник, 10% w/v 100 мл 

комплект 1 

27 Основа 

жовточного агару 

з поліміксином, 

500г 

Використовують для виділення та ідентифікації клінічно 

значущих бацил і стафілококів. Сухий препарат у 

вигляді гомогенного сипучого порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка – пластиковий контейнер по 100 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських  

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

уп 1 

28 Селективна 

добавка з 

поліміксином В 

Добавка для селективного виділення різних 

мікроорганізмів. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку. 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1 фл;  

Містить 5,95мг поліміксину В у флаконі. 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 1 

29 Гемоглобін 

порошок, 100г 

Є збагачувальної добавкою, 2% -й водний розчин якої 

можна автоклавувати. Має вигляд коричневої 

непрозорої суспензії пластівців преципітату. 

Використовується для приготування основ різних 

середовищ для культивування вимогливих 

мікроорганізмів. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

уп 1 



порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 100 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – 18 місяців; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості;. 

30 Cystine Heart Agar 

Серцево-

цистиновий агар, 

500г 

З додаванням гемоглобіну використовують для 

культивування Francisella tularensis; без збагачуюючих 

добавок воно сприяє відмінному зростанню 

грамнегативних коків та інших, в тому числі 

патогенних, мікроорганізмів. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття; 

Упаковка – пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою, зразок етикетки.; 

Копія сертифікату аналізу та якості з перекладом.  

Діюча реєстрація в Україні та відповідність Технічному 

регламенту щодо медичних виробів для діагностики in 

vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

уп 1 

31 Glucose Cysteine 

Agar Base 

w/Thiamine 

Oснова глюкозо-

цистеїнового 

агару з тіаміном, 

500г 

Цей агар з доданням крові, гемоглобіну або геміну 

рекомендують для культивування і підрахунку 

Francisella tularensis. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки українською мовою, згідно вимог 

чинного законодавства; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

уп 1 

32 Селективна 

добавка для 

бруцел, 

Добавка для селективного виділення бруцелл з молока 

та інших матеріалів 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

флак 2 



модифікована порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 1  фл;  

Поліміксин В 2 500 МЕ 

Бацитрацин 12 500 МЕ 

Ністатін 50 000 МЕ 

Натаміцин 50,0 мг 

* Налідіксова 

кислота 
2,5 мг 

Ванкоміцин 10,0 мг 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

33 Nutrient Agar 

Поживний агар, 

500г 

Використовують для культивування широкого кола 

мікроорганізмів. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку;. 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Оригінальна заводська упаковка, неперефасований; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу та якості (оригінал та 

переклад) в складі тендерної пропозиції; 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

шт 1 

34 Brilliant Green 

Agar (Modified) 

Диференціальний 

агар з діамантовим 

зеленим 

модифікований, 

500г 

Використовують для селективного виділення сальмонел 

(крім Salmonella typhi) з фекалій та інших матеріалів; 

рекомендується також для дослідження харчових 

продуктів, в т.ч. молочних. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Пакування  – пластиковий контейнер по 500 г; 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою, зразок етикетки.; 
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Копія сертифікату аналізу та якості з перекладом в 

складі тендерної пропозиції;      

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою при поставці товару;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

35 Селективна 

добавка Фрейзера 

Рекомендується міжнародним комітетом ISO для 

селективного виділення і підрахунку Listeria 

monocytogenes з харчових продуктів, кормів для тварин і 

іншого матеріалу. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку червонувато-коричневого кольору; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 5 фл;  

Містить 22,5мг суміші антибіотиків у флаконі: 

Акрифлавін гідрохлорид - 12,500мг  

Налідиксова кислота    -     10,0 мг 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 50 

36 Добавка Фрезера Рекомендується міжнародним комітетом ISO для 

селективного виділення і підрахунку Listeria 

monocytogenes з харчових продуктів, кормів для тварин і 

іншого матеріалу. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку зеленого кольору; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - по 5 фл;  

Містить 250мг цитрата заліза у флаконі. 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 160 

37 Endo Agar, 

Modified. Агар 

Ендо, 500г 

Середовище рекомендують для виділення і 

диференціації грамнегативних мікроорганізмів кишкової 

групи, для визначення і виділення коліформних і інші 

бактерії кишкової групи. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 
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Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;     

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro  

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

38 Xylose-Lysine 

Deoxycholate Agar 

(XLD Agar) 

Ксилозо-лізіновий 

дезоксіхолатний 

агар (КЛД-агар), 

500г 

Cелективний агар, рекомендують для виділення і 

підрахунку Salmonella typhiі інших сальмонел.  

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості;; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;   

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

шт 8 

39 Selenite Broth 

Селенітовий 

бульйон, 500г 

Середовище збагачення для виділення сальмонел з 

патологічного матеріалу, харчових матеріалів при 

санітарно-мікробіологічних дослідженнях. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Упаковка – подвійна, пластикові контейнери; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Відповідність стандартам ISO та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу та якості (оригінал та 

переклад) в складі тендерної пропозиції; 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro ; 

Інструкція українською мовою  при поставці товару; 

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

шт 1 

40 Listeria 

Identification Agar 

(PALCAM) Агар 

для ідентифікації 

лістерій 

(PALCAM), 500г 

Використовують для селективного виділення та 

ідентифікації видів Listeria. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 
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стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу та якості з перекладом;  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

41 Sabouraud 

Chloramphenicol 

Dextrose Agar 

Агар Сабуро з 

глюкозою і 

хлорамфеніколом, 

500г 

Рекомендують для селективного культивування 

дріжджових і цвілевих грибів. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, CE, GMP,  та 

українським стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

шт 1 

42 Salmonella 

Differential Agar 

(RajHans Medium) 

Диференціальний 

агар Сальмонела, 

500г 

Використовують для ідентифікації та диференціації 

сальмонел від інших ентеробактерій, зокрема, протеїв. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку (частина А), та безбарвна в'язка рідина 

(частина В); 

Упаковка – подвійна, пластикові контейнери; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,   та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу та якості (оригінал та 

переклад) в складі тендерної пропозиції;      

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro ; 

Інструкція українською мовою при поставці товару;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

шт 1 

43 Modified 

Rappaport 

Vassiliadis Medium 

Середовище 

Раппапорта-

Василіадіса, 

модифікований, 

500г 

Рекомендують  для селективного збагачення і виділення 

сальмонел з харчових продуктів і інших об'єктів 

зовнішнього середовища 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Пакування  – пластиковий контейнер по 500 г; 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 
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фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою, зразок етикетки.; 

Копія сертифікату аналізу та якості з перекладом в 

складі тендерної пропозиції; 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою при поставці товару; 

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

44 Listeria Oxford 

Medium Base 

Основа 

Оксфордського 

середовища для 

лістерій, 500г 

Рекомендують для селективного виділення видів Listeria 

з патологічного матеріалу. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості;; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу в складі тендерної пропозиції;   

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою при поставці товару;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

шт 1 

45 Slanetz and Bartley 

Medium 

Середовище 

Сланец-Бартлі для 

ентерококів, 500г 

Використовують для визначення та підрахунку 

ентерококів методом мембранних фільтрів. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття; 

Упаковка – пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, CE, GMP,  та 

українським стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

шт 1 

46 Kovacs’ Indole 

Reagent Індоловий 

реагент Ковача 

(Реактив Ковача), 

100 мл 

Для виявлення наявності індолу, виробленого 

мікроорганізмами за рахунок дезамінації триптофану. 

Рідкий препарат зеленувато-жовтого кольору; 

Упаковка – скляний флакон по 100 мл, додатково в 

комплекті кришка з вбудованою піпеткою, окремо 

зпапакована;; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 
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Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад); 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro;Інструкція українською мовою;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

47 Основа агара 

PLET, 500г 

Використовують для селективного виділення та 

культивування Bacillus anthracis. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття; 

Упаковка – пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, CE, GMP,  та 

українським стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

шт 1 

48 Селективна 

добавка Anthracis 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Упаковка - по 5 фл;  

Склад (у 1 фл): 

Лізоцим 300000 ОД 

Полімиксину В сульфат 30000 ОД 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття ; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою,  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Копія сертифікату аналізу та якості з перекладом; 

Інструкція українською мовою;  

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

флак 5 

49 HiCrome E.coli 

Agar 

рекомендується 

для виявлення і 

підрахунку 

Escherichia coli в 

харчових 

продуктах, 100 г 

Рекомендується для виявлення і підрахунку Escherichia 

coli в харчових продуктах без подальшого 

підтвердження на мембранних фільтрах або реактивом 

на індол. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 100 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості;; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 
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Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

50 MR VP Medium 

(Buffered Glucose 

Broth), 100 г 

Середовище для 

тестів з метиловим 

червоним Фогеса-

Проскауера 

Рекомендують для тестів з метиловим червоним і на 

ацетоні, які дозволяють проводити диференціацію 

ентеробактерій. Сухий препарат у вигляді гомогенного 

сипучого порошку;. 

Упаковка - пластиковий контейнер по 100 г; 

Оригінальна заводська упаковка, неперефасований; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад); 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 
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51 Hottinger Broth, 

Бульйон 

Хоттінгера, 100г 

Використовується для вирощування  невимогливих 

мікроорганізмів і визначення індолу. 

Рекомендована  міжнародним комітетом ISO. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка – пластиковий контейнер по 100 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

уп 1 

52 Середовище VP 

(для Vibrio 

parahaemolyticus), 

500г 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro ; 
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Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

53 Цитратний агар 

Сіммонса, 500г 

Використовують для диференціації ентеробактерій по 

здатності утилізувати цитрат як єдине джерело 

вуглеводу.   

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro ; 

Сертифікат якості та інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 
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54 Violet Red Bile 

Agar 

Жовчний агар з 

кристалвіолетом і 

нейтральним 

червоним, 500г 

Використовують для визначення та підрахунку 

коліформних бактерій у воді і харчових продуктах. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад); 

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro ; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 
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55 Бульйон для 

тестування 

антисептиків та 

дезінфектантів, 

500г 

Застосовується для рутинних антибактеріальних 

випробувань антисептиків та дезінфікуючих засобів. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, CE, GMP,  та 

українським стандартам якості;; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

шт 1 



56 Phenylalanine Agar 

Фенілаланіновий 

агар, 100г 

Для диференціації протеїв і провіденцій від інших 

ентеробактерій за їхньою здатністю утворювати з 

фенілаланіну фенілпіровиноградну кислоту. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - 100 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP, та українським 

стандартам якості;; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні ; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 
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57 Ди-Інглі 

нейтралізуючий 

агар, 500г 

Використовують в дослідах по оцінці дезінфектантів, де 

важливо для визначення бактерицидної активності 

проводити нейтралізацію антисептиків і дезінфектантів. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, CE, GMP,  та 

українським стандартам якості;; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 
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58 Основа бульйону 

Фрейзера, 500г 

Рекомендується комітетом ISO для первинного і 

повторного збагачення, виділення і підрахунку Listeria 

monocytogenesв харчових продуктах і кормах для 

тварин. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості;; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 
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59 Забуферена 

пептонна вода, 

500г 

Забуферена пептонна вода служить середовищем 

первинного збагачення, яке використовують для 

підвищення висіваємості пошкоджених сальмонел з 
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харчових продуктів (перед селективним збагаченням і 

виділенням).  

Рекомендована  міжнародним комітетом (ISO 6579: 

1993). 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка – пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, GMP,  та українським 

стандартам якості; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні або відповідність 

Технічному регламенту щодо медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 

60 Ди-Інглі 

нейтралізуючий 

бульйон, 500г 

Використовують в дослідах по оцінці дезінфектантів, де 

важливо для визначення бактерицидної активності 

проводити нейтралізацію антисептиків і дезінфектантів. 

Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого 

порошку; 

Оригінальна заводська упаковка; 

Упаковка - пластиковий контейнер по 500 г; 

Відповідність стандартам ISO, CE, GMP,  та 

українським стандартам якості;; 

Відповідає прописам іноземних та українських 

фармакопей 

Маркування етикетки згідно вимог чинного 

законодавства та українською мовою; 

Копія сертифікату аналізу.  

Діюча реєстрація в Україні; 

Інструкція українською мовою;  

Термін придатності – не менше 4 років; 

Перевірений тест-культурами АТСС на ростові 

властивості. 
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Вартість предмету закупівлі повинна включати у себе вартість доставки на склад 

Замовника за адресою 49054, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Пр. О. Поля, 

буд. 48. 

Якщо товар потребує державної реєстрації, надати копії відповідних документів.  

Товар повинен мати залишковий термін зберігання не менше 80%. Надати 

гарантійний лист. 

Товар має надходити до місця поставки з супровідними документами, які свідчать 

про його походження та якість. Надати гарантійний лист. 

У разі надання еквіваленту, Учасник в пропозиції повинен зазначити 
найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту. 

При підготовці тендерної пропозиції учасники повинні чітко зазначати 

найменування товару (тип, марка і т.і.), що пропонується для постачання. 

 

 


