
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами): щодо процедури відкриті торги на закупівлю: код ДК 021:2015 33600000-6  

«Фармацевтична продукція» 3 лоти. Лот №1 – Наркотичні засоби, Лот №2 – Психотропні 

препарати, Лот №3 – Розчини медичні.   

(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-09-003680-b) 
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ДК 021:2015 

33600000-6  

«Фармацевтична 

продукція» 

Наркотичні 

засоби 

 

 

 

UA-2021-02-09-003680-b 

 

 

2 347 202,10 Лікування пацієнтів у 

відділеннях реанімації 

та інтенсивної терапії 

потребує інвазивних 

втручань та втручань, 

які викликають 

дискомфорт у пацієнта 

— такі, наприклад, як 

штучна вентиляція 

легень. Седативні 

препарати можуть 

полегшити больовий 

синдром, попередити 

занепокоєння та 

сприяти природному 

сну. 

 

Ціни на ліки  

Національного переліку, 

визначає і регулює держава, це 

зазначено у Постанові КМУ 

від 17.10.2008р. № 955 (зі 

змінами від 21.01.2021 від 

№61) “Про заходи щодо 

стабілізації цін на лікарські 

засоби і медичні вироби” 

Ціни на психотропні 

препарати, 

наркотичних засоби  не 

регулює держава, вони 

утворюються вільно. Однак є 

багато ринкових чинників, які 

впливають на ціну (жорстка 

конкуренція, курс гривні, 

транспортування, виробник 

або дистриб'ютор який 

реєструє ціну і т.д.) За основу 

очікуваної вартості предмета 

закупівлі було взято 

пропозицію КП «Фармація», з 

якою Центр співпрацює 

більше 17 років, як виробник 

та постачальник 

фармацевтичної продукції за 

роки своєї роботи  

зарекомендувала себе як 

перевірений та надійний 

постачальник. КП «Фармація» 

засноване на комунальній 

власності територіальній 

громади м. Києва і 

підпорядковується 

виконавчому органу – 

Київський міський державній 

адміністрації, яка виготовляє 

на замовлення лікувально-

профілактичних закладів з 

дозволених до застосування 

діючих та допоміжних речовин 

(наркотичні та психотропні 

лікарські засоби, прекурсорів, 

діючих речовин та ін.) 
 

 

ДК 021:2015 

33600000-6  

«Фармацевтична 

продукція» 

Психотропні 

препарати 

 

 

      UA-2021-02-09-003680-b 

10 019,00 

ДК 021:2015 

33600000-6  

«Фармацевтична 

продукція» 

Розчини медичні 

 

 

UA-2021-02-09-003680-b 

810 491, 20 

Загальна очікувана вартість закупівлі: 3 167 712,30  

 


