
ОБГРУНТУВАННЯ 

закупівлі за державні кошти Послуги 

на виконання пункту 4
1
  

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 
 

1. Ідентифікатор закупівлі UA-2022-02-25-000537-b 

2. Назва предмета закупівлі Фармацевтична продукція 

(розчини) 

3. Код ДК 021:2015 33600000-6 

4. Очікувана вартість закупівлі 104000,00 грн. 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275, Постанови КМУ від 

02.07.2014 № 240 " Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби" та наказ 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", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 

вересня 2014 року за № 1097/25874,  Наказу МОЗ України від 17.02.2022 

№ 319 "Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські 

засоби станом на 15 лютого 2022 року та внесення їх до реєстру та 

внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби"; 

Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 

15.02.2022. 

5. Розмір бюджетних призначень 104000,00 грн. 

Розмір бюджетних призначень визначений виходячи з очікуваної вартості 

предмета закупівлі та кошторисних призначень 

6. Обсяги закупівлі 20 найменувань відповідно до 

оголошення про проведення 

відкритих тогрів.  

Обсяги закупівлі розраховано з урахуванням необхідності безперебійного 

надання послуг з оздоровлення в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» 

7. Технічні та якісні 

характеристики 

Відповідно до стандартів, технічних 

умов, фармакопейних статей, 

технологічних регламентів для 

зазначеного предмета закупівлі, що 

діють на території України. Під час 

визначення вимог щодо 

підтвердження якості лікарського 

засобу враховуються вимоги 

Закону України «Про лікарські 

засоби» із змінами та 

доповненнями. Лікарські засоби 

повинні бути належним чином 

зареєстровані в Україні у 

передбаченому законодавством 

порядку. Документи, які 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240-2014-%D0%BF
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140818_0574.html


підтверджують якість та 

реєстрацію лікарських засобів: 

реєстраційне посвідчення на 

лікарський засіб, сертифікат якості 

та/або паспорт якості (для 

імпортованих лікарських засобів – 

висновок про якість ввезеного в 

Україну лікарського засобу) 

 

 


