
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 (Наркотичні засоби, розчини медичні та 

психотропні речовини) 3 лоти. 

(Ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-17-006533-a) 
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3 400 783,50 

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. 
Розчини використовуються для 
підтримки корекції електролітного 
балансу, приготування розчинів 

різної процентної концентрації, 
також для зволоження дихальної 
суміші для пацієнтів, що 
потребують респіраторної 
підтримки. 
 
 

Постанова КМУ від 02.07.2014 № 
240 "Про референтне ціноутворення на 
лікарські засоби та вироби медичного 
призначення, що закуповуються за 
кошти державного та місцевих 
бюджетів", 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 та 
Постанова КМУ від 17.10.2008р. № 955 
“Про заходи щодо стабілізації цін на 
лікарські засоби і медичні вироби” 
 затверджують перелік лікарських 
засобів, включених до Національного 
переліку основних лікарських 
засобів (крім наркотичних, 

психотропних лікарських засобів, 
прекурсорів та медичних газів) і 
лікарських засобів (крім наркотичних, 
психотропних лікарських засобів, 
прекурсорів та медичних газів, а також 
лікарських засобів, що підлягають 
закупівлі відповідно до договорів 
керованого доступу), які придбаваються 

повністю або частково за рахунок 
коштів державного та місцевих 
бюджетів на які встановлюються 
граничні оптово-відпускні ціни.  
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.). 
Необхідні кошти враховані у межах 
затверджених орієнтовних обсягів 
фінансування на 2022 рік. 
   За основу очікуваної вартості 

предмета закупівлі було взято 
пропозицію КП «Фармація», з якою 
Центр співпрацює більше 18 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 
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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.) 
 

 


