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М О Ї М И * , № 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 4 і постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 
1 Назва предмета 

закупівлі 
ДК 021:2015 - 33600000-6 Фармацевтична продукція: 
ЛОТІ Амінокислоти 
(Агпіпо асісіз); Апрепітант (аргеріІапШт); Ванкоміцин 
(Уапсотусіп); 
Вінкристин (Уіпсгізйпе); Гепарин натрій (Ьерагіп 
зосііит); Дексаметазон (БехатеІЇшзопе) 
Декскетопрофен (ОехкеїоргоГепит); 
іміпенем/циластатин (ішірепеш/ 
сіїазїагіп); інсулін для ін'єкцій (короткої дії) (іпзиііп 
ігуесїіоп (зЬоі1-ас1;іп§); іфосфамід (іґозГашісіе); 
карбоплатин (сагЬорІаІіпиш); карбоплатин 150 мг 
(сагЬорІаІіпиш); кліндаміцин (сііпсіатусіпиш); 
кліндаміцин (сііпсіатусіпит); колістиметат натрію 
(соІізІітеїЬаїе зосііиш); лінезолід (Ііпегоіісі); лінезолід 
(ііпегоіісі); меропенем (тегорепет); метилпреднізолон 
(теШуІргесІпізоІопе); метилпреднізолон 
(теїЬуІргесІпізоІопиш); метилпреднізолон 
(теіЬу1ргесішзо1опе);метилпреднізолон 
(шеіНуІргесІпізоІопе); метилпреднізолон 
(шеіЬуІргесіпізоІопе); метилпреднізолон 
(теїЬуІргесІпізоІопе); моксифлоксацин (тохійохасіп); 
норадреналина тартрат (погеріперЬгіпе); омепразол 
(ошергагоіе) ліофілізат для р-ну д/ін. по 40 мг; 
позаконазол (розасопахоїит); їігециклін (1і§есус1іпе); 
месна 400мг (тезпит) ; 
флударабін (ЙисІагаЬіпит); ертапенем 
(еі!арепешиш);суміш олій рафінованих оливкової 
(80%) і соєвої (20%), 1-аланін, 1-аргінін, гліцин, 1-
гістидин, 1-ізолейцин, 1-лейцин, 1-лізин, 1-метіонін, 1-
фенілаланін, 1-пролін, 1-серин, 1-треонін, 1-триптофан, 
1-тирозин, 1-валін, натрію ацетату тригідрат, натрію 
гліцерофосфату пентагідрат, калію хлорид, магнію 
хлориду гексагідрат, глюкоза безводна, кальцію 
хлориду дигідрат (а тіхШге оґ гейпесі ОІІУЄ (80%) апсі 
зоуЬеап (20%), 1-а1апіпе, 1-аг§іпіпе, §1усіпе, 1-Ьізйс1іпе, 
1-ізоІеисіпе, 1-Іеисіпе, 1-1узіпе, І-теїМопіпе, 1-
рКепуІаІапіпе, 1 -ргоііпе, 1-зегіпе, 1-іЬгеопіпе, 1-



ІгурГорЬап, 1-Іугозіпе, 1-уа1іпе, зосішт асеШе ІгіЬусігаІе, 
зосііит §1усегорЬозрЬаІе репІаЬусІгаїе, роїаззіит 
сЬІогісІе, та§пез іит сЬІогісІе ЬехаЬусІгаїс, §1исозе 
апЬусІгоиз, саісіит сЬІогісІе сііЬусігаСе); ЛОТ 2 Вода 
для ін'єкцій (Ациа рго ігуесІіопіЬиз); Діазепам 
(Віагерат); Глюкоза (Оіисозе); Глюкоза (Оіисозе); 
Глюкоза (Оіисозе); 
Глюкоза ((Зіисозе); Глюкоза (Оіисозе); Калію Хлорид 
(Роїаззіит сМогісіе); Калію Хлорид (Роїаззіиш 
сЬІогісІе); Морфін (МогрЬіпе); Розчин натрію 
гідрокарбонату (8ос1іит ЬісагЬопаІе);Розчин Натрію 
Хлориду (8осІіит сЬІогісІе) 
Розчин Натрію Хлориду (Зосііит сМогісіе); Розчин 
Натрію Хлориду (8осііиш сЬІогісІе); Розчин Натрію 
Хлориду (8о<1іит сЬІогісІе); Розчин Натрію Хлориду 
(Зосііит сЬІогісІе); Розчин Натрію Хлориду (Зосііит 
сЬІогісІе) 
Феназепам (РЬепагерат) 

2 Вид процедури Відкриті торги з публікацією англійською мовою. 

3 Ідентифікатор закупівлі ІІА-2022-02-16-014157-Ь 
4 Обґрунтування 

технічних та якісних 
характеристик предмета 
закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 
визначені відповідно до потреб замовника для 
забезпечення безперервності медичного процесу. 

5 Обгрунтування розміру 
бюджетного 
призначення 

Розмір бюджетного призначення, визначений 
відповідно до розрахунку. 

6 Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

6 709 702,00 грн з ПДВ 

7 Обгрунтування 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 
здійснювалося відповідно до реєстру оптово -
відпускних ЦІН// 

// 
В.о. директора Бодня А.О. 


