
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 
(проводяться повторно) 

3.1. Код та назва 
класифікатора 
предмета закупівлі, 
частин предмета 
закупівлі (лотів) 

ДК 021:2015 - 33600000-6 Фармацевтична продукція (Лікарські 
засоби різні, МНН Natural phospholipids-Куросурф) 

4. Конкретна назва 
предмету закупівлі 

Лікарські засоби різні, МНН Natural phospholipids-Куросурф) 

4.1. Вид предмету 
закупівлі 

товар 

4.2. Місце поставки 
мовару 

79014, Україна, Львівська обл., місто Львів, вул. Мечникова, 8 
79007, Україна, Львівська обл., місто Львів, вул. Рапопорта, 8 

5. Ідентифікатор 
закупівлі 

UA-2022-10-11-003004-а 

6. Ідентифікатор рядку 
плану закупівлі 

U А-Р-2022-10-11-001037-с 

7. Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

191 200,00 грн. з ПДВ (кошти місцевого бюджету) 

8. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмету закупівлі 

Відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" 
планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у 
закупівлі товарів, робіт і послуг. 3 метою реалізації державної політики 
у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб новонароджених 
Львівської міської територіальної громади у медичній допомозі 
розроблена Програма забезпечення препаратами екзогенного 
сурфактанту «Куросурф» для лікування новонароджених з 
дихальними розладами Львівської міської територіальної громади на 
2021-2022 роки. Програма розроблена згідно з клінічним 
протоколом надання медичної допомоги новонародженим з 
дихальними розладами, затвердженим наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 21.08.2008 року №484 «Медична 
допомога новонародженим з дихальними розладами». Фінансове 
забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів, 
передбачених у бюджетах Львівської міської територіальної 
громади на 2021-2022 роки. Планом використання бюджетних 
коштів на 2022 рік за КЕКВ 2220 передбачено орієнтовану потребу 
в додатковому фінансуванні з місцевого бюджету на закупівлю 
екзогенного сурфактанту «Куросурф»- 191 200,00 грн., з них для 
придбання медичного препарату: 



КНП «3-тя міська клінічна лікарня м. Львова» - 5 флаконів; 
КНП «Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова» - 5 

флаконів. 
9. Обґрунтування 

технічних та якісних 
характеристик предмета 
закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 
відповідно до потреб замовника. Під час визначення технічних та 
якісних характеристик фармацевтичної продукції враховуються 
вимоги Закону України «Про лікарські засоби» (із змінами та 
доповненнями). Лікарські засоби повинні бути належним чином 
зареєстровані та дозволені до застосування в Україні у 
передбаченому законодавством порядку. Препарат повинен 
застосовуватися тільки в умовах стаціонару лікарями, що мають 
досвід лікування і реанімації недоношених дітей. Інтратрахеальне 
введення інтубованим дітям на апараті штучної вентиляції легенів з 
постійним моні торуванням ЧСС, концентрації кисню в 
артеріальному руслі або насичуваності киснем. 

Залишковий термін придатності товару, повинен становити 
на день поставки не менше 80% від загального терміну придатності 
Упаковки лікарських засобів не повинні бути пошкоджені, розкриті, 
неукомплектовані.товару. 

Еквівалентом вважається еквівалентний товар (лікарський 
засіб), який є за своїми описовими, кількісними, фармакологічними 
та іншими характеристиками є ідентичним товару (лікарському 
засобу), у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні 
характеристики (ознаками): 
1. міжнародна непатентована назва; 
2. діюча та допоміжні речовини; 
3. лікарська форма; 
4. фармакотерапевтична група; 
5. побічна дія (ефекти); 
6. протипоказання; 
7. передозування; 
8. взаємодія з іншими лікарськими засобами (речовинами) та 
інші види взаємодії. 
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з 
урахуванням реальних потреб і оптимального співвідношення ціни 
та якості. 


