დანართი 2./Appendix 2.
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობით განახორციელებელი შესყიდვების შესახებ/Information about procurement with the state procurement legislation

#

პროექტის
ბიუჯეტით
განსაზღვრული
მუხლი /Task
Defined in the
Project Budget

დასახელება / Title

ქვეყანა

მწარმოებელი
/Manufacturer

ვარგისიანობის
ვადა / Expiration
Date

მოწოდების ვადა
/Delivery Period

სპეციფიკაცია / Specifications

ზომის
ერთეული /
Measuring
Unit

რაოდენობა /
Quantity

ერთეულის
ფასი

1

ნაკრები,
რეაქტივი

TaqPath™ COVID-19 CE-IVD RTPCR Kit, 1000 tests

აშშ

Applied Biosystems™

მინიმუმ 6 თვე
მოწოდების
მომენტიდან

ეტაპობრივად,
მოთხოვნიდან 10
სამუშაო დღეში

კორონავირუსის სადეტექციო ნაკრები 1000 რეაქციაზე,
შეიცავს მულტიპლექსურ ნარევს ORF, S, N გენებისა და
MS2 შიდა კონტროლისათვის და კონტროლებს

ნაკრები

40

60480

2,419,200

2

ნაკრები,
რეაქტივი

MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP
II) Nucleic Acid Isolation Kit, 2,000
preps

Applied Biosystems™

მინიმუმ 6 თვე
მოწოდების
მომენტიდან

ეტაპობრივად,
მოთხოვნიდან 20
სამუშაო დღეში

რეაგენტების ნაკრები, გამოიყენება დნმ/რნმ-ის
გამოსაყოფად, ნაკრები განკუთვნილია "KingFisher FLEX"
ექსტრაქციის მანქანისთვის, საკმარისია 2000 ნიმუშის
გამოყოფისათვის, რეკომენდირებულია ახალი
კორონავირუსის სადიაგნოსტიკოდ

ნაკრები

40

11200

448,000

11 თვე
მოწოდების
მომენტიდან

ეტაპობრივად
ადამიანის კორონავირუსის E გენის ნაკრები რეალური
ხელშეკრულების
დროის პჯრ-სთვის, შეიცავს პრაიმერების
გაფორმებიდან 30
/ფლუორესცენტული ზონდის ნარევს და კონტროლებს.
კალნედარული დღის
რეკომენდებულია ჯანმოს მიერ. 1 ნაკრები 96 რეაქციაზე
განმავლობაში

ნაკრები

210

887

186,270

11 თვე
მოწოდების
მომენტიდან

ეტაპობრივად
ადამიანის კორონავირუსის RdRP გენის ნაკრები
ხელშეკრულების
რეალური დროის პჯრ-სთვის, შეიცავს პრაიმერების
გაფორმებიდან 30
/ფლუორესცენტული ზონდის ნარევს და კონტროლებს.
კალნედარული დღის
რეკომენდებულია ჯანმოს მიერ. 1 ნაკრები 96 რეაქციაზე
განმავლობაში

ნაკრები

10

887

8,870

11 თვე
მოწოდების
მომენტიდან

ეტაპობრივად
რეაგენტების ნაკრები (LightCycler® Multiplex RNA Virus
ხელშეკრულების
Master) რეალურ დროში პჯრ-სთვის. შეიცავს 5X
გაფორმებიდან 30
ბუფერს, ენზიმების ნარევს და წყალს. ერთი ტესტკალნედარული დღის
ნაკრები 200 რეაქციისათვის.
განმავლობაში

ნაკრები

110

1018

111,980

Zhejiang Orient G ene
Biotech Co., Ltd

11თვე
მოწოდების
მომენტიდან

ეტაპობრივად
ხელშეკრულების
COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole
გაფორმებიდან 30
Blood/Serum/Plasma) რაოდენობა შეფუთვაში - 25 ტესტი
კალნედარული დღის
განმავლობაში

ცალი

5000

19.84

99,200

Roche Diagnostics

11 თვე
მოწოდების
მომენტიდან

ეტაპობრივად
ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 30
კალნედარული დღის
განმავლობაში

თეთრი, არადრეკადი, LightCycler 480 PCR
სისტემისათვის; მაქსიმალური მოცულობა 200 µl;
DNase, RNase თავისუფალი, შეიცავს გადასაკრავ
სტრიპებსაც, 120 ცალი შეკვრაში

შეკვრა

10

1925

19,250

Roche Diagnostics

11თვე
მოწოდების
მომენტიდან

ეტაპობრივად
ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 30
კალნედარული დღის
განმავლობაში

თეთრი, არადრეკადი, LightCycler 480 PCR
სისტემისათვის; მაქსიმალური მოცულობა 200 µl;
DNase, RNase თავისუფალი, შეიცავს გადასაკრავ
ფირებსაც, შეკვრაში 50 პლანშეტი

შეკვრა

3

762

2,286

15 თვე

ეტაპობრივად,
მოთხოვნის
შესაბამისად,
მოთხოვნიდან 30
სამუშაო დღეში.

კრიოსინჯარა, გარეთა ხრახნიანი თავსახურით,
სადგამით, პოლიპროპილენის, უნდა უძლებდეს
თხევად აზოტში გაყინვას, 3-5 მლ ზომის

ცალი

120,000

0.65

78,000

3

ნაკრები,
რეაქტივი

4

ნაკრები,
რეაქტივი

Modular Wuhan CoV RdRP-gene

5

ნაკრები,
რეაქტივი

LightCycler® Multiplex RNA Virus
Master

Modular Wuhan CoV E-gene

6

ტესტები

Rapid Test -სწრაფი ტესტი

7

სახარჯი
მასალა

8 ფოსოიანი პჯრ სტრიპები
თავსახურებით

8

სახარჯი
მასალა

9

სახარჯი
მასალა

96 ფოსოიანი პჯრ პლანშეტი
საფარებით

კრიოსინჯარა 3-5 მლ

აშშ

გერმანია

გერმანია

გერმანია

ჩინეთი

გერმანია

გერმანია

ჩინეთი

Roche Diagnostics

Roche Diagnostics

Roche Diagnostics

Medmay

სულ ღირებულება

#

პროექტის
ბიუჯეტით
განსაზღვრული
მუხლი /Task
Defined in the
Project Budget

10

სახარჯი
მასალა

11

სახარჯი
მასალა

12

ნაკრები,
რეაქტივი

QIAamp ვირუსული რნმ-ის მინი
ნაკრები

აშშ

QIAGEN

არანაკლებ 6 თვე
ხელშეკრულების
მოწოდების
გაფორმებიდან
მომენტისათვის არაუმეტეს ერთი თვე

ნაკრები ვირუსული რნმ გამოყოფისათვის; შეიცავს
ფილტრიან სვეტებს; რნმ მატარებელს (Carrier RNA),
შესაგროვებელ სინჯარებს (2 მლ), RNase-თავისუფალ
ბუფერებს, 250 ნიმუშისთვის

ნაკრები

13

სახარჯი
მასალა

QIAamp მინი ნაკრებების
შესაგროვებელი 2მლ-იანი
სინჯარები.

აშშ

QIAGEN

არანაკლებ 6 თვე
ხელშეკრულების
მოწოდების
გაფორმებიდან
მომენტისათვის არაუმეტეს ერთი თვე

QiaAmp მინი ნაკრებების ნიმუშის ფრაქციების
შესაგროვებელი 2მლ-იანი სინჯარები. შეკვრაში 1000
ცალი

14

ნაკრები,
რეაქტივი

Robolclon ვირუსული რნმ/დნმ-ის
ნაკრები

პოლონეთი

15

ნაკრები,
რეაქტივი

Fosun Pharma, Novel Coronavirus
(2019-nCoV) RTPCR Detection Kit
ნაკრები

ჩინეთი

დასახელება / Title

კრიოსინჯარა 2 მლ

ნაცხის ასაღები აპლიკატორი

ქვეყანა

ჩინეთი

ჩინეთი

სპეციფიკაცია / Specifications

ზომის
ერთეული /
Measuring
Unit

კრიოსინჯარა, გარეთა ხრახნიანი თავსახურით,
სადგამით, პოლიპროპილენის, უნდა უძლებდეს
თხევად აზოტში გაყინვას, 2 მლ ზომის

ცალი

50,000

0.45

22,500

ცალი

200,000

0.73

146,000

100

4200

420,000

შეკვრა

120

750

90,000

EURx/ Roboclon

ნაკრები ვირუსული რნმ/დნმ გამოყოფისათვის; შეიცავს
არანაკლებ 6 თვე
ხელშეკრულების
ფილტრიან სვეტებს; რნმ მატარებელს (Carrier RNA),
მოწოდების
გაფორმებიდან
პროტეინაზა K, შესაგროვებელ სინჯარებს (2 მლ), RNaseმომენტისათვის არაუმეტეს ერთი თვე
თავისუფალ ბუფერებს, 100 ნიმუშისთვის

შეკვრა

200

1500

300,000

Shanghai Fosun Long
March Medical Science
Co., Ltd

არანაკლებ 6 თვე
ხელშეკრულების
კორონავირუსის სადეტექციო ნაკრები 48 რეაქციაზე,
მოწოდების
გაფორმებიდან
შეიცავს მულტიპლექსურ ნარევს ORF, S, N გენებისა და
მომენტისათვის არაუმეტეს ერთი თვე
MS2 შიდა კონტროლისათვის და კონტროლებს

შეკვრა

500

1400

700,000

მწარმოებელი
/Manufacturer

Medmay

ვარგისიანობის
ვადა / Expiration
Date

15 თვე

11 თვე
SUO LUN TRADE CO .,
მოწოდების
LIMITED
მომენტიდან

მოწოდების ვადა
/Delivery Period

ეტაპობრივად,
მოთხოვნის
შესაბამისად,
მოთხოვნიდან 30
სამუშაო დღეში.
ეტაპობრივად,
მოთხოვნის
შესაბამისად,
მოთხოვნიდან 15
სამუშაო დღეში.

პლასტმასის წკირი, რომელსაც აქვს დაკრონის ან
ნეილონის ტამპონი, სტერილური, ინდივიდუალურად
შეფუთული 1 ან 2 ცალი

რაოდენობა /
Quantity

ერთეულის
ფასი

სულ ღირებულება

5,051,556

