
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

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

Кетамін (Ketamine)(33661100-2 Анестетичні засоби), Морфін 

(Morphine)(33661200-3 Анальгетичні засоби), Тримеперидин 

(Trimeperidine)(33661200-3 Анальгетичні засоби), Діазепам (Diazepam) 

(33661500-6 Психолептичні засоби ), Феназепам (Phenazepam) (33661500-6 

Психолептичні засоби), Фентаніл (Fentanyl) (33661200-3 Анальгетичні 

засоби), Атракуріум (Atracurium)(33632200-1 М’язові релаксанти), 

Суксаметоній(Suxamethonium) (33632200-1 М’язові релаксанти), Натрію 

оксибутират (Sodium oxybate)( 33661100-2 Анестетичні засоби), 

Пропофол (Propofol)( 33661100-2 Анестетичні засоби), 

Тіопентал(Thiopental)( 33661100-2 Анестетичні засоби ) 

 (відповідно до пункту 41 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: Кетамін (Ketamine)(33661100-2 Анестетичні 

засоби), Морфін (Morphine)(33661200-3 Анальгетичні засоби), Тримеперидин 

(Trimeperidine)(33661200-3 Анальгетичні засоби), Діазепам (Diazepam) 

(33661500-6 Психолептичні засоби ), Феназепам (Phenazepam) (33661500-6 

Психолептичні засоби), Фентаніл (Fentanyl) (33661200-3 Анальгетичні 

засоби), Атракуріум (Atracurium)(33632200-1 М’язові релаксанти), 

Суксаметоній(Suxamethonium) (33632200-1 М’язові релаксанти), Натрію 

оксибутират (Sodium oxybate)( 33661100-2 Анестетичні засоби), Пропофол 

(Propofol)( 33661100-2 Анестетичні засоби), Тіопентал(Thiopental)( 33661100-

2 Анестетичні засоби ) 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

 UA-2022-02-16-002391-c 

 

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, складені у відповідності до потреб Державної установи 

«Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського 

Національної академії медичних наук України». Лікарські засоби повинні 

бути належним чином зареєстровані в Україні у передбаченому 

законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним 

стандартам.  

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. 

 

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної 

потреби в закупівлі даного виду продукції, бюджетного запиту та 

затверджений головним розпорядником коштів – Національною академією 

медичних наук України. 

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Очікувана вартість предмета закупівлі склала 328776,0 грн. 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до 

Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275.  

При визначенні очікуваної вартості застосовувався метод порівняння 

ринкових цін шляхом збору та аналізу загальнодоступної цінової інформації 

в електронній системі закупівель Prozorro.  

Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості були 

розраховані очікувані ціни за одиницю як середньоарифметичні значення 

отриманих даних, що знаходяться у відкритому доступі. Очікувана вартість 

предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю на 

кількість товару. 


