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ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ ТА РЕСУРСІВ: 

 
1. Критерії вибору постачальників: 
− швидкість та надійність поставки; 
− якість продукції; 
− повнота асортименту; 
− ціна поставки; 
− умови доставки придбаних ресурсів (ціна транспортних послуг, періодичність поставки, 

дотримання визначених термінів і графіків постачання) 
− відстань до постачальника; 
− мінімальна партія поставки; 
− умови оплати; 
− підтвердження компетентності; 
− фінансове становище постачальника, його кредитоспроможність та ін. 
2. Рекомендовано застосування наступних кваліфікаційних критеріїв: 
− Загальний досвід роботи: не менше 1 року 
− Відповідний досвід роботи: не менше 2 аналогічних договорів 
− Фінансова спроможність учасника закупівлі: середньорічний оборот коштів за останні 2 роки 

(середнє арифметичне значення річних оборотів) – не менше 100% від суми пропозиції 
(індивідуально). 

3. Основні мінімальні вимоги: 

Вид послуги Основні мінімальні вимоги 

послуги щодо калібрування 

− робоча система управління з наявністю відповідних 
сертифікатів/атестатів (ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) у компанії, що 
надає послуги; 

− наявність кваліфікованих метрологів; 
− досвід роботи в даній сфері не менше 2-ох років; 
− можливість виїзду на місце для калібрування; 
− можливість проведення калібрування протягом 10 робочих днів з 

моменту погодження 

послуги щодо ремонту та 
обслуговування 

− СУ відповідно до ISO 9001; 
− надання послуг протягом 5 днів; 
− навчання; 
− гарантія на проведені роботи. 

постачання ресурсів (витратних 
матеріалів, обладнання  тощо) 

− постачання протягом 3 днів;  
− заміна браку протягом 3 днів; 
− СУ відповідно до ISO (у відповідності до направлення); 
− надання послуг щодо навчання персоналу (для обладнання); 
− сервісне обслуговування (для обладнання); 
− верифікація обладнання (для обладнання); 
− надання відповідних сертифікатів; 
− відповідність вимогам ISO 17034 (для стандартних та сертифікованих 

стандартних зразків) 
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послуги щодо навчання 

− мінімальний термін на ринку компанії два роки; 
− компетентність персоналу (щонайменше 5 років за визначеної сфери) 
− наявність сертифікатів/атестатів у компанії, що надає послуги; 
− наявність плану (графіку) навчань на певний період; 
− можливість проведення навчання онлайн  та офлайн; 
− видача сертифікатів/атестатів/посвідчень за результатами навчання 

завірених підписом та печаткою. 

міжлабораторні порівняння  

− акредитація відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017,  або 
діяльність лабораторії не менше 3 -ох років з акредитацією згідно ДСТУ 
EN ISO/IEC 17025:2019;  

−  надання звітів не пізніше місяця від дати звітування; 
− можливість доставки зразків кур’єрською доставкою до дверей.  
− повний опис зразка з інформацією про НД щодо приготування та 

обробки отриманих даних; 
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4. Вимоги до обладнання 
 

Тип ресурсу 
Призначення/  

мета/ специфічність 
Вимоги 

Орієнтовні параметри та характеристики  
(можуть додатково змінюватися від виробничих потреб та 

зазначатися в СВ.ВЛ.6.6-01.01, специфікаціях чи технічних 
завданнях) 

Обладнання Термообладнання  
(сушильні шафи, муфельні печі, 
інкубатори, холодильники) 

− Забезпечення температурних діапазонів, наявності/ 
відсутності конвекції, таймера; 

− Відповідність до комплектації, габаритів, додаткових 
комплектуючих зазначених  
в зазначених в заявці  СФ.ВЛ.6.6-01.01 (специфікації, 
технічному завдання тощо); 

− Наявність фахівців по пуско-налагоджувальних роботах; 
− Наявність сервісного відділу; 
− Повний комплект документів, що містить (але не 

менше): паспорт, інструкцію, гарантійний талон. 

СУХОЖАРОВА ШАФА:  
t°C 60-300 °С 
Габарити: уточнюються додатково, залежно від 
виробничих потреб; 
Об’єм: уточнюються додатково, залежно від виробничих 
потреб; 
Наявність конвекції: так; 
 
ІНКУБАТОР:  
t°C 20-90 °С 
Габарити: уточнюються додатково, залежно від 
виробничих потреб; 
Об’єм: уточнюються додатково, залежно від виробничих 
потреб; 
Наявність конвекції: так; 
 
МУФЕЛЬНА ПІЧ:  
t°C 252-1800 °С 
Габарити: уточнюються додатково, залежно від 
виробничих потреб; 
Об’єм: уточнюються додатково, залежно від виробничих 
потреб; 
Наявність конвекції: ні; 
 
ХОЛОДИЛЬНИК 
t°C +1/+9 °С, без морозильної камери 
Габарити: уточнюються додатково, залежно від 
виробничих потреб; 
Об’єм: уточнюються додатково, залежно від виробничих 
потреб; 
Наявність конвекції: ні; 
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Потенціометричне обладнання − Забезпечення вимірювань в діапазонах, зазначених в 
технічному завданні, діапазоні чи специфікації; 

− Відповідність до комплектації, габаритів, додаткових 
комплектуючих зазначених  в заявці  СФ.ВЛ.6.6-01.01 
(специфікації, технічному завдання тощо); 

− Наявність фахівців по пуско-налагоджувальних роботах; 
− Наявність сервісного відділу; 
− Повний комплект документів, що містить (але не 

менше): паспорт, інструкцію, гарантійний талон. 

рН-МЕТР: 
Діапазон: рН  від 0 до 14; 
Термодатчик: ні; 
Дискретність: 0,01; 
Габарити: уточнюються додатково, залежно від 
виробничих потреб; 
 
КОНДУКТОМЕТР: 
Діапазон:  84,0 ± 0,45 мкС/см; 1414,0± 7,15 мкС/см 
Габарити: уточнюються додатково, залежно від 
виробничих потреб; 

Спектрометричне обладнання, 
спектрофотометричне, полуменева 
фотометрія 

− Забезпечення потреб в хвильовому (оптичному) 
діапазоні зазначених в технічному завданні, діапазоні 
чи специфікації; 

− Можливість закупки в організації-постачальника 
технічних засобів внутрішньолабораторного 
калібрування; 

− Спроможність забезпечити запасними частинами для 
ремонту обладнання; 

− Відповідність до комплектації, габаритів, додаткових 
комплектуючих зазначених в заявці  СФ.ВЛ.6.6-01.01 
(специфікації, технічному завдання тощо); 

− Наявність фахівців по пуско-налагоджувальних роботах; 
− Наявність сервісного відділу; 
− Повний комплект документів, що містить (але не 

менше): паспорт, інструкцію, гарантійний талон. 

СПЕКТРОФОТОМЕТР: 
Характеристики: точність довжини хвилі 190-1100 нм 
Дискретність: 0,1 нм 
Проточна кювета: так; 
Тримач для кювет: універсальний, змінний 
Габарити: уточнюються додатково, залежно від 
виробничих потреб; 

 

СПЕКТРОМЕТР ОПТИЧНИЙ ЕМІСІЙНИЙ  
Характеристики: точність довжини хвилі 167нм до 
800нм 
Аксіальний/радіальний обор, газ: аргон 
Потужність газу 0-20 л/хв 
Оптична система Ешельє,  
Дискретність: 0,02 нм 
Проточна кювета: так; 
Тримач для кювет: універсальний, змінний 
Габарити: уточнюються додатково, залежно від 
виробничих потреб; 

 

ПОЛУМЕНЕВИЙ ФОТОМЕТР: 
Характеристики: діапазон К 0.02 ppm – 1000.00 ppm 
Na 0.02-100.0 ppm 
Ca 0.02-1000.0 ppm 
Лінійна похибка: К≤0,005 ммоль/л (К≤0,195 мг/кг)  Межа 
виявлення:  К≤0,004 ммоль/л (К≤ 0,01 мг/кг)  
Габарити: уточнюються додатково, залежно від 
виробничих потреб; 
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Обладнання для зважування − Забезпечити можливість зважування в діапазонах, 
зазначених в заявці СФ.ВЛ.6.6-01.01 (специфікації, 
технічному завдання тощо); 

− з відповідною точністю, дискретністю; 
− Наявність фахівців по пуско-налагоджувальних роботах; 
− Наявність сервісного відділу; 
− Спроможність забезпечити запасними частинами для 

ремонту обладнання; 
− Повний комплект документів, що містить (але не 

менше): паспорт, інструкцію, гарантійний талон. 

ВАГИ: 
Характеристики: 
Min=0.01 г; Мах=210 г, дискретність 0,001 г  Клас точності: 
ІІ, високий; Лінійність: ±0,002г;  дискретність: 0,001 г; 
Наявність внутрішнього калібрування; 
 
Min=0,5 г; Мах=1500 г; дискретність 0,01 г, Клас точності: ІІ, 
високий; лінійність: ±0,03 г; 
Наявність внутрішнього калібрування; 
 
Min=0.001 г; Мах=210 г, дискретність: 0,0001 г 
Клас точності: ІІ, високий; Лінійність: ±0,002г; 
Наявність внутрішнього калібрування; 
 
Мах=6 кг, дискретність 0,01 г 
Габарити: уточнюються додатково, залежно від 
виробничих потреб; 

Сита (набір сит) − Набір сит або сито, з комірками круглими чи 
ромбовидними, з матеріалів та розмірами зазначених в 
заявці СФ.ВЛ.6.6-01.01; 

− Калібрування засобів вимірювального обладнання; 
− Повний комплект документів, що містить (але не 

менше): паспорт, інструкцію, гарантійний талон. 

СИТО лабораторне з круглими або ромбовидними 
комірками діаметром від 0,005 до 10,0 мм, діаметр 
обічайки-200 мм. 

Аерометри (набір аерометрів) − Набір має містити аерометри (або кожен окремо) з 
діапазоном від 700 кг/см3 до 1840 кг/см3; 

Калібрування засобів вимірювального обладнання; 
− Повний комплект документів, що містить (але не 

менше): паспорт, інструкцію, гарантійний талон. 

Діапазоном від 700 кг/см3 до 1840 кг/см3 

Термометр, термогігрометр − Повний комплект документів, що містить (але не 
менше): паспорт, інструкцію, гарантійний талон. 

ТЕРМОМЕТРИ: 
Діапазон -10/+40 °С 
+5/+300 °С 
ТЕРМОГІГРОМЕТР: 
+5/+40, визначення вологості повітря в діапазоні 17-90% 

Дозатори змінного об’єму − Повний комплект документів, що містить (але не 
менше): паспорт, інструкцію, гарантійний талон. 

Діапазон: 500 - 5000 мкл, точність 5 мкл 
1000 - 10000 мкл, точність 10 мкл 
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Випробувальне 
обладнання 

Шейкери, плитка, бур, млин 
лабораторний, вакуумна пакувальна 
машина, тощо 

− Забезпечення вимог та характеристик згідно СФ.ВЛ.6.6-
01.01; 

− Повний комплект документів, що містить (але не 
менше): паспорт, інструкцію, гарантійний талон 

− Наявність фахівців по пуско-налагоджувальних роботах; 
− Наявність сервісного відділу; 
 

МЛИН ГРУНТОВИЙ: 
Молотковий, з вбудованим ситом 0,2 мм, з автоматичним 
вимиканням, швидкість розмолу 1-2 хв. 
 
ШЕЙКЕР (струшувач) 
500-4000 об/хв, універсальні тримачі під колби від 50 -250 
мл. 
 
ПЛИТКА ЕЛЕКТРИЧНА 
Плоска або на 2 місця для нагріву, температура нагрівання 
50-200 °С, регулятор температур 
 
ВАКУУМНИЙ ПАКУВАЛЬНИК 
Час вакуумування 1-3 хв, швидкість відкачки повітря 20л/, 
автоматичне відключення, довжина пластини 35-45 см 
 
БУР ҐРУНТОВИЙ 
Глибина до 160см, 
Розбірний, металевий 
 
МЛИН ЛАБОРАТОРНИЙ 
Об’єм чашки для розмелювання не менше 200 мл, 
швидкість 10 000-15 000об/хв 
 
МАГНІТНА МІШАЛКА 
Температура платформи, до 0С: до 380;Швидкість 
обертання, об/хв: 0-1500;Обєм проби, л: до 20 
 
ПАРОВИЙ ДИСТИЛЯТОР АВТОМАТИЧНИЙ  
Робочі характеристики: кількість азоту, mgN - 0,1-200; 
відтворюваність % - ≤ 1; ступінь вилучення , % - ≥ 99,5; 
межа виявлення, mgN - ≥0,1; час аналізу, min: sec -3:00 
(для 100 мл 100% дистиляту) 
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5. Вимоги до реактивів та стандартів 

Тип ресурсу 
Призначення/ 

мета/ специфічність 
Вимоги 

Призначення, мета, напрям роботи 
(можуть додатково змінюватися від виробничих потреб та 
зазначатися в СВ.ВЛ.6.6-01.01) 

Реактиви Стандартні зразки, фіксанали, 
стандарт-титри 

− Сертифікат на продукт; 
− Чистота 99.99% 
− Розрахунок невизначеності та/або похибки 
− Термін придатності не менше  70% від загального на 

момент поставки 

Стандартні зразки для калібрування обладнання, 
побудови графіків, перевірки якості випробувань. 

Реактиви для ІСР, а саме  для 
методик: 
РМ.ВЛ.7.2-11 
ДСТУ 7861:2015 
ДСТУ 4770.6:2007 
ДСТУ 4770.9:2007 
ДСТУ 4770.2:2007 
ДСТУ 4770.1:2007 
ДСТУ 4770.5:2007 
ДСТУ 4770.3:2007 
ДСТУ 4770.4:2007 
ДСТУ 4770.7:2007 
ДСТУ 4770.8:2007 
ISO 22036:2008 
ДСТУ ISO 14870:2005 
ДСТУ 7670:2014/ РМ.ВЛ.7.2-11 
ДСТУ 7626:2014 
ДСТУ 7634:2014 
ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 
11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT) 

− Кваліфікація: особливо чисті (осч), фармакопейної якості 
фарм. 

− Сертифікат на продукт; 
− Термін придатності не менше  70% від загального на 

момент поставки 

 

Азотна кислота 65 %  
Перекис водню 
Магній сірчанокислий 
Реактив Неслера 
Фенілантранілова кислота 
Амоній хлористий 
Калій хлористий 
Вазелінова олія (вазелінове масло), фарм 
Аскорбінова кислота 
Калій бромистий 
Натрій фосфорнокислий 2-заміщений 12-водний 
Біурет 
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Реактиви Реактиви для приготування розчинів, 
або використання під час досліджень 
(випробувань) 

− Кваліфікація: чисті для аналізу  (чда), ACS reagent 
− Сертифікат на продукт; 
− Термін придатності не менше  70% від загального на 

момент поставки 
 

Щавлева кислота 
Магній сірчанокислий 
Аміак водний 25% 
Калій-натрій виннокислий 
Натрій вуглекислий (б/в) 
Оцтова кислота 
Магній сірчанокислий 
Гідроксиламін гідрохлорид (гідроксиламін солянокислий) 
Фенолфталеїн 
Натрію гідроокис 
Натрій сірчистий (сульфід) 9-водний, чда (Сульфід натрію) 
Сульфанілова кислота 
Метиловий жовто-гарячий (метилоранж) 
Ериохром чорний Т 
Хромовий темно-синій індикатор 
Реактив Грисса сухий 
Метиловий (аніліновий) блакитний 
Метиловий червоний 
Цинковий пил 
Амоній молібденовокислий 
Аскорбінова кислота 
Калій сурмяновиннокислий 
Калій марганцевокислий 
Натрій хлористий 
Мурексид 
Барій оцтовокислий 
Хлорна кислота 
Формалін стабілізований 
Натрій вуглекислий кислий 
Бромкрезоловий зелений 
Сечовина (карбамід) 
Реактив Ерліха 
ДТПО (диетилентриамінпентаоцтова кислота) 
Калію хромат 
Тимолфталеїн 
Амоній ванадієвокислий мета 
п – Диметиламінобензальдегід 
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Натрій тетрафенілборат 
Залізо(ІІ) сірчанокисле 7-водне 
Лимонна кислота 
Перекис водню 30 % 
Ксиленоловий помаранчевий 
Амоній сульфат 
Таблетований каталізатор (К'єльдаль) 
Сплав Деварда 
Магнію окис 
Порошок хрому 
Бромфеноловий синій 
Бурштинова ( янтарная) кислота 
2-(N-Morpholino)ethanesuifonic acid hydrate 
Імідазол 

Реактиви Реактиви для приготування розчинів, 
або використання під час досліджень 
(випробувань) 

− Кваліфікація: хімічно чисті (хч) 
− Сертифікат на продукт; 
− Термін придатності не менше  70% від загального на 

момент поставки 
 

Амоній оцтовокислий 
Калій двохромовокислий 
Калій азотнокислий 
Калію гідроксид 
Калій сірчанокислий 
Натрій вуглекислий (б/в) 
Натрій саліциловокислий 
Сіль Мора 
Натрій сірчанокислий (б/в) 
Фенол 
Амоній хлористий 
Калій хлористий 
Щавелева кислота 
Амоній щавелевокислий 
Трилон Б (етилендіамін-тетраоцтової кислоти) 
Вапно хлорне 
Магній хлористий 6-водн. 
Калій йодистий 
Борна кислота 
Калій фосфорнокислий 1-зам. б/в 
Галуни алюмокалієві 
Мідь сірчанокисла 5-водн. 
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Барій хлористий 2-водн. 
Срібло азотнокисле 
Триетаноламін 
Натрій оцтовокислий 3-водн. 
Амоній вуглекислий 
Амоній фтористий 
Соляна кислота 
Кислота сірчана 
Олово двохлористе 2-водне 
Натрій піросульфіт 
Амоній сірчанокислий 

Реактиви Реактиви для приготування розчинів, 
або використання під час досліджень 
(випробувань) 

− Кваліфікація: харчові (харч) 
− Сертифікат на продукт; 
− Термін придатності не менше 70% від загального на 

момент поставки 

Кальцій хлористий безводний 
Пірофосфат натрію 

 


