
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами та доповненнями))  

1. Замовник, юридична 

адреса, код ЄДРПОУ 

Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий 

клінічний будинок №1 м. Львова (79014, Україна, Львівська 

обл., Львів, вул. Мечнікова,8); Код за ЄДРПОУ 01984292 

2. Підстава для 

опублікування 

обґрунтування 

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету 

Міністрів України від 11.10.2016 р.№710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами і доповненнями) 

3. Процедура закупівлі Відкриті торги 

4. Назва предмету 

закупівлі 

ДК 021:2015-33600000-6 Фармацевтична продукція 

 (Лікарські засоби різні, МНН Natural phospholipids, 

Suxamethonium, Ceftriaxone, Natural phospholipids)    

5. Ідентифікатор 

закупівлі 

 UA-2021-08-18-005374-a 

6. Ідентифікатор рядку  

плану закупівлі 

 UA-P-2021-08-18-001881-b 

7. Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 Відповідно до статті 4 Закону України “Про публічні 

закупівлі” планування закупівель здійснюється на підставі наявної 

потреби та включається до річного плану закупівель.  Очікувана 

вартість закупівлі - 205 000,00 грн.(кошти НСЗУ). 

8. Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмету закупівлі 

          На виконання Порядку реалізації програми державних 

гарантій медичного обслуговування населення та  надання 

своєчасної та якісної медичної допомоги та забезпечення установи 

виробами медичного призначення та відповідно до фінансового 

плану на 2021 рік, тендерним комітетом прийнято рішення 

провести відкриті торги на придбання фармацевтичної продукції. 

           Загальна очікувана вартість предмета закупівлі визначена за 

результатом моніторингу ринку  середньоринкових цін шляхом 

отримання інформації через мережу internet у відкритому доступі, 

аналізу середньостатистичних цін, в.т.ч. на сайтах постачальників 

відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, 

в електронній системі закупівель "Prozorro", а також згідно з 

примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 

18.02.2020 №275,  

    Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі                                                                                                                                                                                             

         Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб Замовника, стандартів якості і даної 

фармпродукції та норм чинного законодавства та зазначені в 

тендерній документації. Обсяги визначено відповідно до потреби, 

обрахованої Замовником та обсягу фінансування, враховано 

наявності сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, 

термін придатності товару, повинен становити на день поставки не 

менше 80% від загального терміну придатності, інструкції з 

медичного застосування лікарських засобів.                                 

  

  



№ 

п/п 

МНН Найменування товару Одиниця 

виміру 

Кількість 

1.  

Natural phospholipids Куросурф сусп. д/ендотрахеал. введ.80 мг/мл фл. 
1,5 мл 

паков 5 

2.  

Suxamethonium Дитилін-Біолік р-н д/ін. 20 мг/мл амп. 5 мл №10 паков 20 

3.  

Ceftriaxone Цефтриаксон пор. д/ін. 1000 мг №5 паков 100 

4.  

Natural phospholipids Сурфактант-МБ, суспензія для 
інтратрахеального введення, 27 мг/мл по 5 мл у 

флаконі; по 1 флакону у пачці з картону 

паков 6 

 


