
ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4 і 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 «Львівське клінічне 
територіальне медичне об'єднання акушерства та 
гінекології» 
(79014, Україна, Львівська обл., Львів, вул. Мечникова,8); 

1.1. Код за ЄДРПОУ 44591929 
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 11.10.2016р. №710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами і доповненнями) 

3. Процедура закупівлі Відкриті торги 
3.1. Код та назва 

класифікатора 
предмета закупівлі, 
частин предмета 
закупівлі (лотів) 

Фармацевтична продукція Лот №1 Лікарські засоби різні -
МНН: Ammonia -Аміак розчин д/зовн. заст. 10 % по 40 мл у флак.; 
Атрісіїїіп-Ампіцилін порошок для р-ну д/ін. по 0.5 г №1 у флак.; 
Ампіцилін порошок для р-ну д/ін. по 1 г №1 у флак.; Metamizole 
sodium- Анальгін розчин д/ін. 500 мг/мл по 2 мл №10 в амп.; 
Ascorbic acid (vit С) - Аскорбінова кислота розчин д/ін. 50 мг/мл 
по 2 мл №10 в амп.; Magnesium (different salts in combination) -
Аспаркам розчин д/ін. по 5 мл №10 (5x2) в амп.; Atropine -
Атропін розчин д/ін. 1 мг/мл по 1 мл №10 в амп.; Ethanol - Біосепт 
70 розчин д/зовн. заст. 70 % по 100 мл у флак. (бан.); Bupivacaine 
- Бупівакаїн розчин д/ін. 5 мг/мл по 10 мл №10 в амп.; Бупівакаїн 
спінал розчин д/ін. 5 мг/мл по 4 мл №5 в амп.; Validol -Валідол 
таблетки по 60 мг №10 у бліс. б/пачки; Уегаратії-Верапаміл 
розчин д/ін. 2.5 мг/мл по 2 мл №10 в амп.; Верапаміл таблетки, 
в/плів. обол. по 40 мг №20 (10x2); Aqua pro injectioni - Вода для 
ін'єкцій розчинник д/парентер. заст. по 5 мл №10 (5x2) в амп.; 
Charcoal medicinal-Вугілля активоване таблетки по 0.25 г №10; 
Gelatin agents-Геласпан 4% розчин д/інф. по 500 мл №10 у флак. 
поліет.; Tranexamic acid- Гемаксам розчин д/ін. 50 мг/мл по 10 мл 
№10 в амп.; Нерагіп-Гепарин розчин д/ін. 5000 МО/мл по 5 мл №5 
у флак.; Hydrocortisone- Гідрокортизону ацетат суспензія д/ін. 2.5 
% по 2 мл №10 в амп.; Glucose-Глюкоза розчин д/інф. 10 % по 250 
мл у конт.; Dexamethasone-Дексаметазон розчин д/ін. 4 мг/мл по 1 
мл №5 в амп.; Diclofenac-Диклофенак розчин д/ін. 25 мг/мл по 3 
мл №10 в амп.; Isosorbide dinitrate - Дикор лонг таблетки прол./д. 
по 20 мг№50 (10x5); Methyldopa - Допегіт таблетки по 250 мг 
№50 у флак.; Drotaverine-Дротаверин розчин д/ін. 20 мг/мл по 2 
мл №5 в амп.; Enalapril- Еналаприл таблетки по 10 мг №20 (10x2); 
Etamsylate - Етамзилат розчин д/ін. 12.5 % по 2 мл №10 в амп.; 
Theophylline - Еуфілін розчин д/ін. 20 мг/мл по 5 мл №10 в амп.; 
Comb drug-Зеленіна краплі ор. по 25 мл у флак.-крап.; Calcium 
gluconate-Кальцію глюконат (стабілізований) розчин д/ін. 100 
мг/мл по 10 мл №10 в амп.; Calcium chloride-Кальцію хлорид 
розчин д/ін. 100 мг/мл по 5 мл №10 в амп.; Phytomenadione-
Канавіт розчин д/ін. 10 мг/мл по 1 мл №5 в амп.; Captopril and 
diuretics-KanTonpec таблетки №20 (10x2); Captopril- Каптоприл 
таблетки по 25 мг №20 (10x2); Carbetocin- Карбетоцин розчин 



д/ін. 100 мкг/мл по 1 мл №5 у флак.; Acetylsalicylic acid- Кардіо-
Дар таблетки, в/плів. обол. по 75 мг №100 у конт.; Barbiturates in 
combination with other drugs-Корвалол таблетки №30 (10x3); 
Barbiturates in combination with other drugs-Корвалол краплі op., p-
н no 25 мл у флак.; Caffeine and sodium benzoate-Кофеїн-бензоат 
натрію розчин д/ін. 100 мг/мл по 1 мл №10 в амп.; Natural 
phospholipids Куросурф суспензія д/введ. ендотрахеал. 80 мг/мл 
по 1.5 мл №1 у флак.; Levofloxacin-Левоцин-Н розчин д/інф. 500 
мг/100 мл по 100 мл у флак.; Левоцин-Н розчин д/інф. 500 мг/100 
мл по 150 мл у флак.; Lidocaine-Лідокаїну гідрохлорид розчин 
д/ін. 20 мг/мл по 2 мл №10 в амп.; Magnesium sulfate-Магнію 
сульфат розчин д/ін. 250 мг/мл по 10 мл №10 в амп.; Bupivacaine-
Маркаїн спінал хеві розчин д/ін. 5 мг/мл по 4 мл №5 в амп.; 
Phenylephrine - Мезатон розчин д/ін. 10 мг/мл по 1 мл №10 в амп.; 
Мегорепет-Меробак порошок д/приг. р-ну д/ін. по 1000 мг №10 у 
флак.; МеМопіит-Метамакс розчин д/ін. 100 мг/мл по 5 мл №10 
(5x2) в амп.; Metoclopramide- Метоклопрамід розчин д/ін. 5 мг/мл 
по 2 мл №10 в амп.; Metronidazole - Метронідазол розчин д/інф. 5 
мг/мл по 100 мл у флак.; Sodium bicarbonate-HaTpiio гідрокарбонат 
розчин д/інф. 4 % по 100 мл у пляш.; Sodium chloride - Натрію 
хлорид розчин д/ін. 0.9 % по 10 мл №10 (5x2) в амп.; Натрію 
хлорид розчин д/інф. 9 мг/мл по 100 мл у пляш.; Натрію хлорид 
розчин д/інф. 9 мг/мл по 400 мл у пляш.; Натрію хлорид розчин 
д/інф. 9 мг/мл по 200 мл у флак.; Nicotinic acid -Нікотинова 
кислота розчин д/ін. 10 мг/мл по 1 мл №10 (5x2) в амп.; Glyceryl 
trinitrate-Нітрогліцерин таблетки сублінгв. по 0.5 мг №40 у бан. 
(конт.); Oxytocin- Окситоцин розчин д/ін. 5 МО/мл по 1 мл №5 в 
амп.; Ofloxacin - Офлоксацин розчин д/інф. 2 мг/мл по 100 
мл у пляш.; Decamethoxine -Офтальмодек краплі оч. 0.2 мг/мл по 
5 мл у флак.; Рагасеїатоі-Парацетамол Б.Браун 10 мг/мл розчин 
д/інф. 10 мг/мл по 100 мл №10 у флак.; Pyridoxine Піридоксин 
(вітамін В6) розчин д/ін. 50 мг/мл по 1 мл №10 (5x2) в амп.; 
Platyphylline-Платифілін розчин д/ін. 2 мг/мл по 1 мл №10 (5x2) в 
амп.; Neostigmine-Прозерин розчин д/ін. 0.5 мг/мл по 1 мл №10 в 
амп.; Inosine - Рибоксин розчин д/ін. 20 мг/мл по 10 мл №10 в 
амп.; Electrolytes in combination with other drugs - Рінгера розчин 
д/інф. по 200 мл у конт.; Salbutamol-Сальбутамол аерозоль д/інг., 
доз. 100 мкг/дозу по 200 доз у балон.; Comb drug-Сорбіфер 
дурулес таблетки, в/о, з модиф. вивіл. по 320 мг/60 мг №50 у 
флак.; Ethanol-Спирт етиловий 96% розчин д/зовн. заст. 96 % по 
100 мл у флак. скл.; Electrolytes in combination with other drugs-
Стерофундин ISO розчин д/інф. по 500 мл №10 у конт.; 
Ceftriaxone, combinations-Сульбактомакс nop. д/р-ну д/ін. 1000 мг 
+ 500 мг фл. 20 мл №1; Sulfocamphocain-Сульфокамфокаїн розчин 
д/ін. 100 мг/мл по 2 мл №10 (5x2) в амп.; Thiamine (vit В1)-Тіаміну 
хлорид (вітамін В1) розчин д/ін. 50 мг/мл по 1 мл №10 (5x2) в 
амп.; Comb drug-Турусол розчин д/іриг. по 3000 мл у конт.; 
Епохарагіп-Фленокс розчин д/ін. 2000 анти-Ха МО по 0.2 мл №10 
у шпр.; Enoxaparin- Фленокс розчин д/ін. 4000 анти-Ха МО по 0.4 
мл №10 у шпр.; Fluconazole-Фуцис таблетки по 150 мг №2; 
Chloropyramine- Хлоропіраміну гідрохлорид розчин д/ін. 20 мг/мл 
по 1 мл №5 в амп.; Сеґагоііп-Цефазолін порошок для р-ну д/ін. по 
1 г №10 у флак.; Сеґеріте-Цефепім-Віста порошок для р-ну д/ін. 
та інф. по 1000 мг №1 у флак.; Cefotaxime-Цефотаксим порошок 



для р-ну д/ін. по 1 г №5 у флак.; Сейгіахопе-Цефтриаксон 
порошок для р-ну д/ін. по 1 г №10 у флак.; 
Лот №2 Наркотичні лікарські засоби -МНН: Fentanyl -
Фентаніл р-н д/ін. 0,05 мг/мл амп. 2 мл; Diazepam-Сибазон р-н 
д/ін. 5 мг/мл амп. 2 мл; Кеіашіпе-Кетамін -ЗН, 50 мг/мл по 2 мл; 
МогрЬіпе-Морфіну гідрохлорид р-н д/ін. 1% амп. 1 мл; 
Trimeperidine - Промедол-ЗН, р-н д/ін. 20 мг/мл по 1 мл; Tramadol-
Трамадол-ЗН, р-н д/ін. 50 мг/мл по 2мл; Каїохопе-Налоксон-ЗН р-
н д/ін. 0,04% амп. 1 мл №10; Sodium oxybate-Натрію оксибутират 
р-н д/ін. 200 мг/мл амп. 10 мл №10; 
Лот №3 Засоби для наркозу - МНН: Prooofol -Пропофол-Ново 
емул. д/інф. Юмг/мл 20 мл №5; Atracurium -Атракуріум-Ново р-н 
д/ін. Юмг/мл 5 мл фл. №5; Suxamethonium -Дитилін р-н д/ін. 20 
мг/мл амп. 5 мл №10; Thiopental -Тіопентал ліофіл. nop. д/ін. 1000 
мг; Sevoflurane -Севофлуран рідина д/інг. 100% фл. 250 мл; 
Лот №4 Вакцина - МНН: Tuberculin- Туберкулін ППД-Л р-н 

д/ін. 2ТО/доза амп. 0,6 мл №1 
Лот №5 Лікарські засоби виготовлені в умовах аптеки -

МНН: Hydrogen peroxide - Розчин пероксиду водню 3% - 200мл; 
Розчин пероксиду водню 3% - 400мл; Розчин пероксиду водню 
3% - ЮООмл; Розчин пероксиду водню 6% - 200мл; Розчин 
пероксиду водню 6% - 400мл; Розчин пероксиду водню 6% -
ЮООмл; Розчин пероксиду водню 30% - ЮООмл; Рогтаїіп-Розчин 
формаліну 10% -400мл; Розчин формаліну 10% -ЮООмл; Розчин 
формаліну 40% -400мл) 

4. Конкретна назва 
предмету закупівлі 

ДК 021:2015 - 33600000-6 Фармацевтична продукція 

4.1. Вид предмету закупівлі Товар 

5. Ідентифікатор закупівлі UA-2022-09-08-002686-a 
6. Ідентифікатор рядку 

плану закупівлі 
UA-P-2022-09-08-001376-Ь 

7. Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

4 317 000,00 грн. з ПДВ (кошти НСЗУ) 
Лот №1- 3 135 000,00 грн. 
Лот №2-681 000,00грн. 
Лот №3-407 000,00грн. 
Лот №4-20 000,00грн. 
Лот №5 -74 000,00грн. 

8. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмету закупівлі 

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена з врахуванням 
потреби двох відокремлених підрозділів, до кінця 2022 року 3 
врахуванням кількості пацієнтів, аналізуючи потребу у виробах 
медичного призначення за попередні роки. При визначенні 
очікуваної вартості замовником враховано вимоги та методи 
визначення очікуваної вартості предмету закупівлі відповідно до 
наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі». Під час визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі, проаналізовано інформацію про ціни у відкритих 
інформаційних джерелах, та отриманих цінових пропозицій. 



9. Обґрунтування технічних 
та якісних 
характеристик предмета 
закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 
відповідно до потреб Замовника та повинні відповідати вимогам 
закону України «Про лікарські засоби» (зі змінами там 
доповненнями).Лікарські засоби повинні бути зареєстровані та 
дозволені до використання в Україні у передбаченому 
законодавством порядку. При поставці товару Постачальник 
зобов'язується надавати сертифікати якості, реєстраційні 
посвідчення тощо на лікарські засоби. Упаковки лікарських 
засобів мають відповідати тим, що зареєстровані в державному 
фармакологічному центрі МОЗ, не повинні бути пошкодженими, 
розкритими, неукомплектованими. Пакування та маркування 
товару повинно бути у відповідності до затверджених стандартів. 
Учасники повинні мати право на провадження діяльності з 
оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами та на 
придбання, зберігання, перевезення, знищення, реалізації 
(відпуску) наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів. 
Учасники повинні надати копію витягу з ліцензійного реєстру на 
право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за ЛОТОМ №2,3). 
Учасники повинні надати копію дозвільних документів на право 
виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки (за ЛОТОМ 
№5). Залишковий термін придатності товару, який повинен 
становити на день поставки не менше 80% від загального терміну 
придатності. Учасникам слід звернути увагу на те, що Верховна 
Рада внесла зміни до Закону України «Про лікарські засоби» щодо 
обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких 
розташовано на території рф або республіки білорусь. 


