
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

ДК  021:2015 код  33600000-6 – Фармацевтична продукція: 33622400-0 Ангіопротектори (Лізину 

есцинат (Lysine)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної 

системи (Епінефрин (Epinephrine)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін гларгін (Insulin glargine)), 

33610000-9 Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та 

розладів обміну речовин (Депротеїнізований гемодериват з крові телят (Mono)), 33615100-5 

Інсулін (Інсулін людський (Insulin human)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін людський (Insulin 

human)), 33661200-3 Анальгетичні засоби (Метамізол натрію (Metamizole sodium)), 33616000-1 

Вітаміни (Кислота аскорбінова (Ascorbic acid (Vit C)), 33617000-8 Мінеральні добавки (Калію та 

магнію аспарагінат (Magnesium (different salts in combination)), 33621100-0 Протитромбозні 

засоби (Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), 33622000-6 Лікарські засоби для 

лікування захворювань серцево-судинної системи (Аторвастатин (Atorvastatin)), 33622600-2 

Бета-блокатори (Метопролол (Metoprolol)), 33622200-8 Протигіпертонічні засоби (Бісопролол 

(Bisoprolol)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи 

(Симвастатин (Simvastatin)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-

судинної системи (Мельдоній (Meldonium)), 33622700-3 Блокатори кальцієвих каналів 

(Верапаміл (Verapamil)), 33615000-4 Протидіабетичні лікарські засоби (Ліраглутид 

(Liraglutide)), 33616000-1 Вітаміни (Препарати вітаміну В1, у тому числі в комбінації з 

вітамінами В6 і В12 (Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12)), 33692500-2 

Розчини для ін’єкцій (Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectioni)), 33661300-4 Протиепілептичні 

засоби (Габапентин (Gabapentin)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Гідроксиетилкрохмаль 

(Hydroxyethylstarch)), 33612000-3 Лікарські засоби для лікування функціональних розладів 

шлунково-кишкового тракту (Адеметіонін Ademetionine)), 33612000-3 Лікарські засоби для 

лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (Аргініну глутамат (Arginine 

glutamate)), 33692700-4 Розчини глюкози (Глюкоза (Glucose)), 33692700-4 Розчини глюкози 

(Глюкоза (Glucose)), 33692700-4 Розчини глюкози (Глюкоза (Glucose)), 33642200-4 

Кортикостероїди для системного застосування (Дексаметазон (Dexamethasone)), 33622200-8 

Протигіпертонічні засоби (Бендазол (Bendazol)), 33661200-3 Анальгетичні засоби (Диклофенак 

(Diclofenac)), 33675000-2 Антигістамінні засоби для системного застосування (Дифенгідрамін 

(Diphenhydramine)), 33615000-4 Протидіабетичні лікарські засоби (Гліклазид (Gliclazide)), 

33651100-9 Протибактеріальні засоби для системного застосування (Доксициклін (Doxycycline)), 

33612000-3 Лікарські засоби для лікування функціональних розладів шлунково-кишкового 

тракту (Дротаверин (Drotaverine)), 33622200-8 Протигіпертонічні засоби (Урапідил (Urapidil)), 

33615100-5 Інсулін (Інсулін глюлізин (Insulin glulisine)), 33621200-1 Кровоспинні засоби 

(Етамзилат (Etamsylate)), 33622100-7 Кардіологічні лікарські засоби (Ізосорбіду динітрат 

(Іsosorbide dinitrate)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Парацетамол (Paracetamol)), 33617000-8 

Мінеральні добавки (Кальцію глюконат (Calcium gluconate)), 33692400-1 Перфузійні розчини 

(Кальцію хлорид (Calcium chloride)), 33661200-3 Анальгетичні засоби (Декскетопрофен 

(Dexketoprofen)), 33621100-0 Протитромбозні засоби (Клопідогрель (Clopidogrel)), 33622200-8 

Протигіпертонічні засоби (Периндоприл+Індапамід (Perindopril and diuretics)), 33616000-1 

Вітаміни (Кокарбоксилази гідрохлорид (Cocarboxylase)), 33622400-0 Ангіопротектори 

(Кверцетин (Quercetin)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-

судинної системи (Аміодарон (Amiodarone)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування 

захворювань серцево-судинної системи (Нікетамід (Nikethamide)), 33642200-4 Кортикостероїди 

для системного застосування (Фторгідрокортизон (Fludrocortisone)), 33692100-8 Інфузійні 

розчини (Сорбітол в комбінації з натрію лактатом та/або електролітами (Electrolytes in 



combination with other drugs)), 33615000-4 Протидіабетичні лікарські засоби (Метформін + 

Дапагліфлозин (Metformin and dapagliflozin)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін гларгін (Insulin 

glargine)), 33661700-8 Інші лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи 

(Пентоксифілін (Pentoxifylline)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін детемір (Insulin determir)), 

33610000-9 Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та 

розладів обміну речовин (Фосфатидилхолін із соєвих бобів (Mono)), 33692100-8 Інфузійні 

розчини (Левофлоксацин (Levofloxacin)), 33641200-7 Інші гінекологічні засоби (Гіалуронідаза 

(Hyaluronidase)), 33622200-8 Протигіпертонічні засоби (Магнію сульфат (Magnesium sulfate)), 

33692100-8 Інфузійні розчини (Манітол (Mannitol)), 33642300-5 Лікарські засоби для лікування 

захворювань щитовидної залози (Тіамазол (Thiamazole)), 33612000-3 Лікарські засоби для 

лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (Метоклопрамід 

(Metoclopramide)), 33622200-8 Протигіпертонічні засоби (Моксонідин (Moxonidine)), 33690000-3 

Лікарські засоби різні (Натрію тіосульфат (Thiosulphate)), 33692100-8 Інфузійні розчини 

(Натрію хлорид (Sodium chloride)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Прокаїн (Procaine)), 33615100-

5 Інсулін (Інсулін аспарт (Insulin aspart)), 33661700-8 Інші лікарські засоби для лікування 

хвороб нервової системи (Цитидин+уридин (Comb drug)), 33612000-3 Лікарські засоби для 

лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (Ондансетрон 

(Ondansetron)), 33610000-9 Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового 

тракту та розладів обміну речовин (Папаверин (Papaverine)), 33642200-4 Кортикостероїди для 

системного застосування (Преднізолон (Prednisolone)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін людський 

(Insulin human)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін людський (Insulin human)), 33615100-5 Інсулін 

(Інсулін деглюдек, інсулін аспарт (Insulin degludec and insulin aspart)), 33692100-8 Інфузійні 

розчини (Сорбітол в комбінації з натрію лактатом та/або електролітами (Electrolytes in 

combination with other drugs)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Розчини для корекції 

електролітного балансу (Electrolytes)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань 

серцево-судинної системи (Розувастатин (Rosuvastatin)), 33661700-8 Інші лікарські засоби для 

лікування хвороб нервової системи (Ніцерголін (Nicergoline)), 33622300-9 Сечогінні засоби 

(Спіронолактон (Spironolactone)), 33622100-7 Кардіологічні лікарські засоби (Тіазотна кислота 

(Tiazotic acid)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Аргініну гідрохлорид, левокарнітин (Comb 

drug)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Аргініну гідрохлорид (Arginine hydrochloride)), 33610000-9 

Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну 

речовин (Кислота тіоктова (Thioctic acid)), 33622100-7 Кардіологічні лікарські засоби (Тіазотна 

кислота (Tiazotic acid)), 33661000-1 Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи 

(Пірацетам, тіотриазолін (Comb drug)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін гларгін (Insulin glargine)), 

33622300-9 Сечогінні засоби (Торасемід (Torasemide)), 33621200-1 Кровоспинні засоби 

(Транексамова кислота (Tranexamic acid)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін деглюдек (Insulin 

degludec)), 33622700-3 Блокатори кальцієвих каналів (Ніфедипін (Nifedipine)), 33615000-4 

Протидіабетичні лікарські засоби (Дапагліфлозин (Dapagliflozin)), 33621100-0 Протитромбозні 

засоби (Надропарин (Nadroparin)), 33622300-9 Сечогінні засоби (Фуросемід (Furosemide)), 

33622800-4 Блокатори ренін-ангіотензинової системи (Раміприл (Ramipril)), 33675000-2 

Антигістамінні засоби для системного застосування (Хлоропірамін (Chloropyramine)), 

33651100-9 Протибактеріальні засоби для системного застосування (Цефтриаксон 

(Ceftriaxone)), 33615000-4 Протидіабетичні лікарські засоби (Метформін + Сітагліптин 

(Metformin and sitagliptin)) 

 (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: 33622400-0 Ангіопротектори (Лізину есцинат 

(Lysine)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи 

(Епінефрин (Epinephrine)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін гларгін (Insulin glargine)), 33610000-9 

Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну речовин 

(Депротеїнізований гемодериват з крові телят (Mono)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін людський (Insulin 

human)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін людський (Insulin human)), 33661200-3 Анальгетичні засоби 

(Метамізол натрію (Metamizole sodium)), 33616000-1 Вітаміни (Кислота аскорбінова (Ascorbic acid 

(Vit C)), 33617000-8 Мінеральні добавки (Калію та магнію аспарагінат (Magnesium (different salts in 

combination)), 33621100-0 Протитромбозні засоби (Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), 

33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи (Аторвастатин 

(Atorvastatin)), 33622600-2 Бета-блокатори (Метопролол (Metoprolol)), 33622200-8 Протигіпертонічні 

засоби (Бісопролол (Bisoprolol)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-

судинної системи (Симвастатин (Simvastatin)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування 

захворювань серцево-судинної системи (Мельдоній (Meldonium)), 33622700-3 Блокатори кальцієвих 

каналів (Верапаміл (Verapamil)), 33615000-4 Протидіабетичні лікарські засоби (Ліраглутид 

(Liraglutide)), 33616000-1 Вітаміни (Препарати вітаміну В1, у тому числі в комбінації з вітамінами 

В6 і В12 (Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12)), 33692500-2 Розчини для 

ін’єкцій (Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectioni)), 33661300-4 Протиепілептичні засоби (Габапентин 

(Gabapentin)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)), 33612000-

3 Лікарські засоби для лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (Адеметіонін 

Ademetionine)), 33612000-3 Лікарські засоби для лікування функціональних розладів шлунково-

кишкового тракту (Аргініну глутамат (Arginine glutamate)), 33692700-4 Розчини глюкози (Глюкоза 

(Glucose)), 33692700-4 Розчини глюкози (Глюкоза (Glucose)), 33692700-4 Розчини глюкози (Глюкоза 

(Glucose)), 33642200-4 Кортикостероїди для системного застосування (Дексаметазон 

(Dexamethasone)), 33622200-8 Протигіпертонічні засоби (Бендазол (Bendazol)), 33661200-3 

Анальгетичні засоби (Диклофенак (Diclofenac)), 33675000-2 Антигістамінні засоби для системного 

застосування (Дифенгідрамін (Diphenhydramine)), 33615000-4 Протидіабетичні лікарські засоби 

(Гліклазид (Gliclazide)), 33651100-9 Протибактеріальні засоби для системного застосування 

(Доксициклін (Doxycycline)), 33612000-3 Лікарські засоби для лікування функціональних розладів 

шлунково-кишкового тракту (Дротаверин (Drotaverine)), 33622200-8 Протигіпертонічні засоби 

(Урапідил (Urapidil)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін глюлізин (Insulin glulisine)), 33621200-1 

Кровоспинні засоби (Етамзилат (Etamsylate)), 33622100-7 Кардіологічні лікарські засоби (Ізосорбіду 

динітрат (Іsosorbide dinitrate)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Парацетамол (Paracetamol)), 33617000-

8 Мінеральні добавки (Кальцію глюконат (Calcium gluconate)), 33692400-1 Перфузійні розчини 

(Кальцію хлорид (Calcium chloride)), 33661200-3 Анальгетичні засоби (Декскетопрофен 

(Dexketoprofen)), 33621100-0 Протитромбозні засоби (Клопідогрель (Clopidogrel)), 33622200-8 

Протигіпертонічні засоби (Периндоприл+Індапамід (Perindopril and diuretics)), 33616000-1 Вітаміни 

(Кокарбоксилази гідрохлорид (Cocarboxylase)), 33622400-0 Ангіопротектори (Кверцетин (Quercetin)), 

33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи (Аміодарон 

(Amiodarone)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи 



(Нікетамід (Nikethamide)), 33642200-4 Кортикостероїди для системного застосування 

(Фторгідрокортизон (Fludrocortisone)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Сорбітол в комбінації з натрію 

лактатом та/або електролітами (Electrolytes in combination with other drugs)), 33615000-4 

Протидіабетичні лікарські засоби (Метформін + Дапагліфлозин (Metformin and dapagliflozin)), 

33615100-5 Інсулін (Інсулін гларгін (Insulin glargine)), 33661700-8 Інші лікарські засоби для 

лікування хвороб нервової системи (Пентоксифілін (Pentoxifylline)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін 

детемір (Insulin determir)), 33610000-9 Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-

кишкового тракту та розладів обміну речовин (Фосфатидилхолін із соєвих бобів (Mono)), 33692100-8 

Інфузійні розчини (Левофлоксацин (Levofloxacin)), 33641200-7 Інші гінекологічні засоби 

(Гіалуронідаза (Hyaluronidase)), 33622200-8 Протигіпертонічні засоби (Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Манітол (Mannitol)), 33642300-5 Лікарські засоби для 

лікування захворювань щитовидної залози (Тіамазол (Thiamazole)), 33612000-3 Лікарські засоби для 

лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (Метоклопрамід (Metoclopramide)), 

33622200-8 Протигіпертонічні засоби (Моксонідин (Moxonidine)), 33690000-3 Лікарські засоби різні 

(Натрію тіосульфат (Thiosulphate)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Натрію хлорид (Sodium chloride)), 

33692100-8 Інфузійні розчини (Прокаїн (Procaine)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін аспарт (Insulin 

aspart)), 33661700-8 Інші лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи (Цитидин+уридин 

(Comb drug)), 33612000-3 Лікарські засоби для лікування функціональних розладів шлунково-

кишкового тракту (Ондансетрон (Ondansetron)), 33610000-9 Лікарські засоби для лікування 

захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну речовин (Папаверин (Papaverine)), 

33642200-4 Кортикостероїди для системного застосування (Преднізолон (Prednisolone)), 33615100-5 

Інсулін (Інсулін людський (Insulin human)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін людський (Insulin human)), 

33615100-5 Інсулін (Інсулін деглюдек, інсулін аспарт (Insulin degludec and insulin aspart)), 33692100-8 

Інфузійні розчини (Сорбітол в комбінації з натрію лактатом та/або електролітами (Electrolytes in 

combination with other drugs)), 33692100-8 Інфузійні розчини (Розчини для корекції електролітного 

балансу (Electrolytes)), 33622000-6 Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної 

системи (Розувастатин (Rosuvastatin)), 33661700-8 Інші лікарські засоби для лікування хвороб 

нервової системи (Ніцерголін (Nicergoline)), 33622300-9 Сечогінні засоби (Спіронолактон 

(Spironolactone)), 33622100-7 Кардіологічні лікарські засоби (Тіазотна кислота (Tiazotic acid)), 

33692100-8 Інфузійні розчини (Аргініну гідрохлорид, левокарнітин (Comb drug)), 33692100-8 

Інфузійні розчини (Аргініну гідрохлорид (Arginine hydrochloride)), 33610000-9 Лікарські засоби для 

лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну речовин (Кислота тіоктова 

(Thioctic acid)), 33622100-7 Кардіологічні лікарські засоби (Тіазотна кислота (Tiazotic acid)), 

33661000-1 Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи (Пірацетам, тіотриазолін (Comb 

drug)), 33615100-5 Інсулін (Інсулін гларгін (Insulin glargine)), 33622300-9 Сечогінні засоби (Торасемід 

(Torasemide)), 33621200-1 Кровоспинні засоби (Транексамова кислота (Tranexamic acid)), 33615100-5 

Інсулін (Інсулін деглюдек (Insulin degludec)), 33622700-3 Блокатори кальцієвих каналів (Ніфедипін 

(Nifedipine)), 33615000-4 Протидіабетичні лікарські засоби (Дапагліфлозин (Dapagliflozin)), 

33621100-0 Протитромбозні засоби (Надропарин (Nadroparin)), 33622300-9 Сечогінні засоби 

(Фуросемід (Furosemide)), 33622800-4 Блокатори ренін-ангіотензинової системи (Раміприл 

(Ramipril)), 33675000-2 Антигістамінні засоби для системного застосування (Хлоропірамін 

(Chloropyramine)), 33651100-9 Протибактеріальні засоби для системного застосування (Цефтриаксон 

(Ceftriaxone)), 33615000-4 Протидіабетичні лікарські засоби (Метформін + Сітагліптин (Metformin 

and sitagliptin)) 

3. Ідентифікатор закупівлі:  

UA-2021-07-21-001577-a 

 



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 для 

безперебійного функціонування Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. 

В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук України». 

Товар має відповідати таким медико-технічним властивостям: 

– повинен бути належним чином зареєстрований 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 на момент поставки повинен бути 80% від загального терміну зберігання 

або меншим за згодою сторін; 

– 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.  

У вартість товару 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 заводу-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 лікарських засобів  передбачена річним планом закупівель на 2021 рік та 

складає 990225 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 лікарських 

засобів, врахована інформація, яка міститься у відкритих джерелах, використаний Реєстр оптово-

відпускних цін на лікарські засоби станом на 30.06.2021 року. Граничні ціни на лікарські засоби в 

Реєстрі визначені без урахування постачальницько-збутових, торгівельних (роздрібних) надбавок та 

податку на додану вартість.  

 

Розрахунок очікуваної вартості лікарських засобів здійснювався за формулою: 

 

OB3 =V x (OBЦ x 1,1 х 1,07); 

де: 

OB3 – очікувана вартість закупівлі лікарських засобів; 

V – кількість (обсяг) товару, що закуповується; 

OBЦ – оптово-відпускна ціна за одиницю товару згідно Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські 

засоби станом на 30.06.2021р.; 

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

1,07 – ПДВ (7%). 


