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)
(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»
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)
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-22-001838-c
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено з урахуванням вимог
Закону України «Про лікарські засоби» із змінами та доповненнями. Препарати лікарські
повинні бути належним чином зареєстровані в Україні у передбаченому законодавством
порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі складені у відповідності до потреб
Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського
Національної академії медичних наук України».
Товар має відповідати таким медико-технічним властивостям:
– повинні бути належним чином зареєстровані в Україні у передбаченому
законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам;
– кожна партія товару, під час поставки, має супроводжуватись документами, що
підтверджують їх якість (реєстраційні посвідчення, сертифікат відповідності, тощо) із
зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України;
– гарантія якості товару діє протягом строку, встановленого виробником товару та
вказаного на упаковці товару;
– на упаковці повинна бути зазначена дата виробництва та термін придатності;
– термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше
місяців від загального строку придатності визначеного виробником у сертифікаті якості;
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– товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує
цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами
перевезення відповідної категорії;
– при наявності браку упаковки, порушення цілісності товарів проводиться заміна
якісним товаром протягом трьох днів.
– поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання
товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару,
та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному порядку щодо
транспортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних властивостей та
температурного режиму транспортування.
– місце поставки: вул. Михайла Гуревича, 16, м. Харків, 61070.
№
п\п

Фармакотерапевтична група, до
якої входить діюча
речовина (згідно з
кодом анатомотерапев тичнохімічним)

1

N01A X03

2

Міжнародна непатентована або
загальноприйнята назва діючої
речовини (речовин) лікарського
засобу (українською та
англійською мовами)

Одиниця
вимі- ру

Кількість

Дозування, фасування

Кетамін (Ketamine) (33661100-2
Анестетичні засоби)

амп.

800

р-н д/ін. 50 мг/мл 2 мл амп. або р-н
д/ін. 5 %, 2 мл амп.

N02A A01

Морфін (Morphine)(33661200-3
Анальгетичні засоби)

амп.

800

р-н д/ін.10 мг/мл, 1 мл амп. або р-н
д/ін., 1 % 1 мл амп.

3

N02A В04

Тримеперидин (Trimeperidine)
(33661200-3 Анальгетичні
засоби)

амп.

100

р-н д/ін. 20 мг/мл, 1 мл амп.

4

N05B A01

Діазепам (Diazepam) (33661500-6
Психолептичні засоб )

амп.

1550

р-н д/ін. 5 мг/мл, 2 мл амп.

5

N05B А

Феназепам (Phenazepam)
(33661500-6 Психолептичні
засоби

уп.

40

таб., 0,001 г. №50

6

N02AВ03

Фентаніл (Fentanyl)(33661200-3
Анальгетичні засоби)

амп.

500

р-н д/ін. 0,05 мг/мл, 2 мл амп. або р-н
д/ін. 0,005 % 2 мл амп.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета
закупівлі:
Розмір бюджетного призначення для закупівлі наркотичних та психотропних засобів для
потреб клініки Установи визначено з урахуванням очікуваної вартості предмету закупівлі в
сумі 211000,00 грн. на 2021 рік.
Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Методики визначення
очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. №275 методом порівняння
ринкових цін шляхом збору та аналізу загальнодоступної цінової інформації в електронній
системі закупівель Prozorro, як середньоарифметичні значення отриманих даних щодо цін за
одиницю.

