
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

ДК  021:2015  код  33600000-6 – Фармацевтична продукція: 33631600-

8  Антисептичні та дезінфекційні засоби (Етанол (Ethanol), 33631600-

8  Антисептичні та дезінфекційні засоби (Етанол (Ethanol) 

 (відповідно до пункту 4
1 
постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами) 

 

1. Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Державна установа «Інститут проблем 

ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук 

України», 61002, Україна, Харківська обл, м. Харків, вул. Алчевських, 10, код 

02012131, категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади відповідно до п.3 ч.1 ст.2  Закону України «Про публічні 

закупівлі» зі змінами 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним 

словником: ДК  021:2015  код  33600000-6 – Фармацевтична продукція: 33631600-

8  Антисептичні та дезінфекційні засоби (Етанол (Ethanol), 33631600-8  Антисептичні 

та дезінфекційні засоби (Етанол (Ethanol). 

 

3. Ідентифікатор закупівлі:  

UA-2022-02-15-005424-b 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені з урахуванням 

вимог Закону України «Про лікарські засоби» із змінами та доповненнями. Спирт 

етиловий повинен бути належним чином зареєстрований в Україні у передбаченому 

законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам.  

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі складені у відповідності до 

потреб для безперебійного функціонування Державної установи «Інститут проблем 

ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук 

України». 

Якісні характеристики визначено з урахуванням загальноприйнятих норм і 

стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Медико-технічні вимоги, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі 

викладені в Додатку 4 до Тендерної документації. 

У вартість предмету закупівлі включаються всі податки і збори (обов’язкові 

платежі), що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на 

транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати. 

Предмет закупівлі має відповідати замовленню, якість товару повинна 

відповідати технічним вимогам та стандартам виробника. 



Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, 

ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який 

пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням 

пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. 

Ціни від Учасника мають бути зазначені із врахуванням транспортних витрат.  

 

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі даного виду продукції для безперебійного функціонування, бюджетного 

запиту та затверджений головним розпорядником коштів – Національною академією 

медичних наук України. 

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Очікувана вартість предмету закупівлі - спирту етилового  передбачена річним 

планом закупівель на 2022 рік та складає 252365 грн. з ПДВ. 

Очікувана вартість розрахована відповідно до постанови КМУ від 02.07.2014 № 

240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби», наказу 

МОЗ України 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», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

09.09.2014 за  № 1097/25874. 

Відповідно до постанови КМУ від 3.04.2019р. № 426 заклади та установи 

охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби за цінами, що не 

перевищують установлених МОЗ України граничних оптово-відпускних цін з 

урахуванням податків та зборів, а також граничних постачальницько-збутових і 

торгівельних (роздрібних) надбавок, визначених постановою КМУ від 17.10.2008р. № 

955. 

Під час визначення очікуваної вартості закупівлі був проведений аналіз ринку 

спирту етилового, врахована інформація, яка міститься у відкритих джерелах, 

використаний Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 27.01.2022 

року. Граничні ціни на медичні розчини в Реєстрі визначені без урахування 

постачальницько-збутових, торгівельних (роздрібних) надбавок та податку на додану 

вартість.  
 

Розрахунок очікуваної вартості спирту етилового здійснювався за формулою: 
 

OB3 =V x (OBЦ x 1,1 х 1,07); 

де: 

OB3 – очікувана вартість закупівлі спирту етилового; 

V – кількість (обсяг) товару, що закуповується; 

OBЦ – середньоарифметичне значення оптово-відпускних цін за одиницю товару 

згідно Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 27.01.2022р.; 

1,1 – 10% гранична постачальницько-збутова надбавка; 

1,07 – ПДВ (7%). 


