
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ  ПРЕДМЕТА  ЗАКУПІВЛІ 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Комунальне  некомерційне підприємство 

«Міський пологовий будинок №1» Дніпровської  міської ради. 

1.2. Код  ЄДРПОУ: 01984524 

1.3. Місце поставки товару :  м. Дніпро, вул. Воскресенська 2 

 

2. Предмет закупівлі : ЛОНГОКАЇН (Bupivacaine), розчин для ін’єкцій 5,0 мг/мл по 

5 мл в ампулі № 10; ЛОНГОКАЇН (Bupivacaine) Хеві, розчин для ін’єкцій 5,0 мг/мл по 

5 мл у флаконі № 5; ОНДАНСЕТРОН (Ondansetron), розчин для ін'єкцій 2,0 мг/мл по 

4мл в ампулі № 5; ЦЕФТРИАКСОН (Ceftriaxone), порошок для приготування розчину 

для ін'єкцій по 1000 мг, № 5; ТРАНЕКСАМОВА КИСЛОТА (Tranexamic acid), розчин 

для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл в ампулі № 5; НАТРИЯ ХЛОРИД (Sodium chloride), 

розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл у флаконі, № 1; РІНГЕРА РОЗЧИН 

(Electrolytes), розчин для інфузій по 400 мл у флаконі, № 1; НАТРИЯ ХЛОРИД 

(Sodium chloride), розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у флаконі, № 1; НАТРІЮ 

ГІДРОКАРБОНАТ (Sodium bicarbonate), розчин для інфузій, 40 мг/мл по 200 мл у 

флаконі, № 1; МЕТРОНІДАЗОЛ (Metronidazole), розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл 

у флаконі, № 1; МАГНІЮ СУЛЬФАТ (Magnesium sulfate), розчин для ін`єкцій, 250 

мг/мл по 5 мл в ампулах, № 10; ПАРАЦЕТАМОЛ (Paracetamol), розчин для інфузій, 

10 мг/мл по 100 мл у флаконі, № 1; ЛЕВОФЛОКСАЦИН (Levofloxacin), розчин для 

інфузій 5мг\мл 100 мл у флаконі, № 1; ФЛУКОНАЗОЛ (Fluconazole), розчин для 

інфузій, 2 мг/мл по 100 мл у флаконі, № 1; АНАЛЬГІН (Metamizole sodium), розчин 

для ін'єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах, № 10; КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ (Calcium 

gluconate), розчин для ін`єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах, № 10; ТРИСОЛЬ 

(Electrolytes), розчин для інфузій по 400 мл, флакон, № 1. 

 

3. Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» - «ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична 

продукція»; 

З метою забезпечення безперебійної роботи підприємства, на підставі 

аналізу фактичного використання  товарів, оголошена закупівля за 

процедурою відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі   

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-002864-c 

 

Вимоги до умов поставки товарів і оплати:  термін поставки товарів 

протягом 2021р., встановлюється  з урахуванням періоду запланованого 

використання лікарських засобів, а також з урахуванням фінансових 

можливостей  КНП «МПБ №1» ДМР  . 
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Обгрунтування обсягів закупівлі:  

Кількість предмета закупівлі: 1245 упаковок , 5805 флаконів  по 17 

найменуванням лікарських засобів. 

 

Обсяги  визначено відповідно до очікуваної потреби   на 2021 рік,  

обрахованої  КНП «МПБ №1» ДМР  на основі фактичного використання 

лікарських засобів  у попередньому 2020 році, з урахуванням  

запланованих поточних завдань  замовника, та обсягу фінансування. 

 

 

 

Обгрунтування  технічних та якісних характеристик закупівлі: 

Технічні характеристики  визначено відповідно до Інструкцій  для 

медичного застосування лікарських  засобів. 

Якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповуються, повинні 

відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим 

законодавством України  діючим  на період постачання товару. 

Постачальник повинен бути включений до переліку суб’єктів 

господарської діяльності, які мають ліцензії  з виробництва  лікарських 

засобів, або  оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорт 

лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)-з 

урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські 

засоби» 

 

 

Обгрунтування  очікуваної  ціни закупівлі. 

 

Очікувана вартість предмету закупівлі: 220000грн  (Джерело 

фінансування - Власний бюджет (кошти від господарської діяльності 

підприємства) 
Розраховано по ціні, згідно Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські 

засоби і вироби медичного призначення відповідно до наказу МОЗ 

Укріїни від 18.08.2014 №574 «Про затвердження Положення про реєстр 

оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного 

призначення,порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни 

оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного 

призначення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України  станом на 

час проведення закупівлі в межах фінансового плану. 

 

 

 

 

 

 

  


	3. Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - «ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична продукція»;

