
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 

2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2021-03-23-003475-c 
 

1. Назва предмету закупівлі: 

 

Фармацевтична продукція за кодом ДК 021:2015 -  33600000-6 – Фармацевтична 

продукція 

 

Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл по 2 мл в ампулі №10, Гекодез, розчин для 

інфузій, 60 мг/мл по 200 мл, Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 200 мл, Декасан  

розчин 0,2 мг/мл по 200 мл, Інфулган розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл, Лефлоцин  

розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл, Лонгокаїн  Хеві розчин для ін’єкцій 5,0 мг/мл по 5 

мл у флаконі №5, Магнію сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл по 5мл в ампулі №10, 

Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200 мл, Мельдоній розчин для ін'єкцій 100 мг/мл 

по 5 мл в ампулі №10, Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл, Натрію 

гідрокарбонат, розчин для інфузій, 40 мг/мл по 100 мл, Натрію гідрокарбонат, розчин для 

інфузій, 40 мг/мл по 200 мл, Натрію хлорид  розчин  для ін'єкцій 9 мг/мл по 5 мл в 

ампулах №10, Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 100 мл у контейнерах 

полімерних, Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл у контейнерах 

полімерних, Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у контейнерах 

полімерних, Небутамол розчин для інгаляцій 1 мг/мл по 2 мл в контейнері №10, 

Небуфлюзон суспензія для інгаляцій 1,0 мг/мл по 2 мл у контейнері №10,  Орнігіл  розчин 

для інфузій 5 мг/мл по 100 мл, Офлоксацин розчин для інфузій 2 мг/мл по 100 мл, 

Реосорбілакт розчин для інфузій по 200 мл, Розчин Рінгера розчин для інфузій по 200 мл, 

Розчин Рінгера-лактатний  розчин для інфузій по 200 мл, Сангера розчин для ін'єкцій 100 

мг/мл по 5 мл в ампулі №5, Сода-буфер розчин для інфузій 42 мг/мл по 100 мл, Сода-

буфер розчин для інфузій 42 мг/мл по 200 мл, Тівортін розчин для інфузій 42 мг/мл по 100 

мл, Флуконазол розчин для інфузій 2 мг/мл по 100 мл, Латрен розчин для інфузій 0,5 

мг/мл по 200 мл, Ципрофлоксацин розчин для інфузій 2 мг/мл по 100 мл, Цефтріаксон 

Юрія-Фарм, порошок для розчину для ін'єкцій по 1.0 г у флаконі №1, Цитокон  розчин для 

ін'єкцій 250 мг/мл по 4 мл в ампулі №5, Еуфілін, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в 

ампулі №10, КСАВРОН розчин для ін'єкцій 1,5 мг/мл ампула 20 мл контурна чарункова 

упаковка, пачка, № 2, Юнорм розчин для ін'єкцій  2,0 мг/мл по 2мл в ампулі №5, Браксон 

розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, по 2 мл в ампулі №10, Суфер розчин для внутрішньовенних 

ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі №5, Реополіглюкін розчин для інфузій по 200 мл, 

Нейроцитин розчин для інфузій по 100 мл, Калію хлорид концентрат для розчину для 

інфузій 75 мг/мл по 20 мл, Калію хлорид концентрат для розчину для інфузій 75 мг/мл по 

10 мл, ЦЕФТАЗИДИМ ЮРіЯ-ФАРМ порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг, по 1 

флакону з порошком в картонній коробці, ЦЕФЕПІМ ЮРіЯ-ФРАМ порошок для розчину 

для ін'єкцій, по 1000 мг, по 1 флакону з порошком в картонній коробці, ОЗЕЛАР розчин 

для інфузій та орального застосування, 20 мг/мл, по 1 мл в ампулах; по 5 ампул у 

контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у пачці , Пентоксифілін,  

розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі №10, Інгаміст розчин для ін єкції 100мг/мл 

по 3мл в ампулі №10, Гік розчин для інфузій пляшка 200 мл, № 1. 

 

 

2. Обгрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

                  Якісні та кількісні характеристики, форма випуску, дозування предмету 

закупівлі повинні відповідати реєстраційному посвідченню МОЗ України та інструкції із 

застосування 

 



П/п 

Назва товару згідно 

реєстраційного 

посвідчення МОЗ   

(сертифіката 

відповідності), 

документів 

виробника 

Міжнародна 

непатентованан назва 

лікарського засобу 

Од. 

виміру К-ть   

          АТХ 

1 

Анальгін розчин для 

ін'єкцій 500 мг/мл по 

2 мл в ампулі №10 Metamizole Sodium пачка 300 N02B B02 

2 

Гекодез, розчин для 

інфузій, 60 мг/мл по 

200 мл Hydroxyethylstarch пляшка 60 B05A A07 

3 

Глюкоза розчин для 

інфузій 50 мг/мл по 

200 мл Glucose пляшка 1200 B05СХ01 

4 

Декасан  розчин 0,2 

мг/мл по 200 мл Decamethoxine пляшка 10 D08A J10 

5 

Інфулган розчин для 

інфузій 10 мг/мл по 

100 мл Paracetamol пляшка 80 N02B E01 

6 

Лефлоцин  розчин 

для інфузій 5 мг/мл 

по 100 мл LEVOFLOXACIN пляшка 150 J01M A12 

7 

Лонгокаїн  Хеві 

розчин для ін’єкцій 

5,0 мг/мл по 5 мл у 

флаконі №5 BUPIVACAINE пачка 7 N01B B01 

8 

Магнію сульфат 

розчин для ін'єкцій 

250 мг/мл по 5мл в 

ампулі №10 MAGNESIUM SULFATE пачка 70 B05X A05 

9 

Маніт розчин для 

інфузій 150 мг/мл по 

200 мл Mannitol пляшка 15 B05B C01 

10 

Мельдоній розчин 

для ін'єкцій 100 мг/мл 

по 5 мл в ампулі №10 MELDONIUM пачка 40 C01E B22 

11 

Метронідазол розчин 

для інфузій 5 мг/мл 

по 100 мл Metronidazole пляшка 100 J01X D01 

12 

Натрію 

гідрокарбонат, розчин 

для інфузій, 40 мг/мл 

по 100 мл Sodium bicarbonate пляшка 2 B05X A02 

13 

Натрію 

гідрокарбонат, розчин 

для інфузій, 40 мг/мл 

по 200 мл Sodium bicarbonate пляшка 5 B05X A02 

 



14 

Натрію хлорид  

розчин  для ін'єкцій 9 

мг/мл по 5 мл в 

ампулах №10 

Sodium chloride 

пачка 20 B05X A03 

15 

Натрію хлорид 

розчин для інфузій 9 

мг/мл по 100 мл у 

контейнерах 

полімерних  Sodium chloride пляшка 2500 B05X A03 

16 

Натрію хлорид 

розчин для інфузій 9 

мг/мл по 200 мл у 

контейнерах 

полімерних  Sodium chloride пляшка 2500 B05X A03 

17 

Натрію хлорид 

розчин для інфузій 9 

мг/мл по 400 мл у 

контейнерах 

полімерних  Sodium chloride пляшка 5 B05X A03 

18 

Небутамол розчин 

для інгаляцій 1 мг/мл 

по 2 мл в контейнері 

№10 Salbutamol пачка 20 R03A C02 

19 

Небуфлюзон 

суспензія для 

інгаляцій 1,0 мг/мл по 

2 мл у контейнері 

№10 Fluticasone пачка 5 R03B A05 

20 

Орнігіл  розчин для 

інфузій 5 мг/мл по 

100 мл Ornidazole пляшка 5 J01X D03 

21 

Офлоксацин розчин 

для інфузій 2 мг/мл 

по 100 мл Ofloxacin пляшка 10  J01M A01 

22 

Реосорбілакт розчин 

для інфузій по 200 мл 

Electrolytes in 

combination with other 

drugs пляшка 1104 B05B B04 

23 

Розчин Рінгера 

розчин для інфузій по 

200 мл Electrolytes пляшка 1200 B05B B01 

24 

Розчин Рінгера-

лактатний  розчин 

для інфузій по 200 мл Electrolytes пляшка 800 B05B B01 

25 

Сангера розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл по 

5 мл в ампулі №5 Tranexamic acid пачка 120 B02A A02 

26 

Сода-буфер розчин 

для інфузій 42 мг/мл 

по 100 мл Sodium bicarbonate пляшка 5 B05X A02 

27 

Сода-буфер розчин 

для інфузій 42 мг/мл Sodium bicarbonate пляшка 3 B05X A02 



по 200 мл 

28 

Тівортін розчин для 

інфузій 42 мг/мл по 

100 мл Arginine hydrochloride пляшка 50 B05X B01 

29 

Флуконазол розчин 

для інфузій 2 мг/мл 

по 100 мл Fluconazole пляшка 50 J02A C01 

30 

Латрен розчин для 

інфузій 0,5 мг/мл по 

200 мл Pentoxifylline пляшка 20  C04A D03 

31 

Ципрофлоксацин 

розчин для інфузій 2 

мг/мл по 100 мл Ciprofloxacin пляшка 15  J01M A02 

32 

Цефтріаксон Юрія-

Фарм, порошок для 

розчину для ін'єкцій 

по 1.0 г у флаконі №1 Ceftriaxone флакон 2000 J01D D04 

33 

Цитокон  розчин для 

ін'єкцій 250 мг/мл по 

4 мл в ампулі №5 Citicoline пачка 40 NO06B X06 

34 

Еуфілін, розчин для 

ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 

мл в ампулі №10 Theophylline пачка 200 R03D A04 

35 

КСАВРОН розчин 

для ін'єкцій 1,5 мг/мл 

ампула 20 мл 

контурна чарункова 

упаковка, пачка, № 2 Edaravone пачка 2 N07X X14 

36 

Юнорм розчин для 

ін'єкцій  2,0 мг/мл по 

2мл в ампулі №5 Ondansetron пачка 80 A04A A01 

37 

 Браксон розчин для 

ін'єкцій, 40 мг/мл, по 

2 мл в ампулі №10 Tobramycin пачка 2  J01G B01 

38 

Суфер розчин для 

внутрішньовенних 

ін'єкцій 20 мг/мл по 5 

мл в ампулі №5 Saccharated iron oxide пачка 1 B03A C 

39 

Реополіглюкін розчин 

для інфузій по 200 мл dextran пляшка 10 B05A A05 

40 

Нейроцитин розчин 

для інфузій по 100 мл 

Electrolytes in 

combination with other 

drugs пляшка 1 B05B B04 

41 

Калію хлорид 

концентрат для 

розчину для інфузій 

75 мг/мл по 20 мл 

Potassium chloride 

флакон 1 B05X A01 



42 

Калію хлорид 

концентрат для 

розчину для інфузій 

75 мг/мл по 10 мл 

Potassium chloride 

флакон 1 B05X A01 

43 

ЦЕФТАЗИДИМ 

ЮРіЯ-ФАРМ 

порошок для розчину 

для ін'єкцій по 1000 

мг, по 1 флакону з 

порошком в 

картонній коробці Ceftazidime флакон 5 J01D D02 

44 

ЦЕФЕПІМ ЮРіЯ-

ФРАМ порошок для 

розчину для ін'єкцій, 

по 1000 мг, по 1 

флакону з порошком 

в картонній коробці 

Cefepime 

флакон 100  J01D E01 

45 

ОЗЕЛАР розчин для 

інфузій та орального 

застосування, 20 

мг/мл, по 1 мл в 

ампулах; по 5 ампул у 

контурній чарунковій 

упаковці; по 2 

контурні чарункові 

упаковки у пачці  Caffeine уп 1 N06B C01 

46 

Пентоксифілін,  

розчин для ін'єкцій 20 

мг/мл по 5 мл в 

ампулі №10 Pentoxifylline уп 50 C04A D03 

47 

Інгаміст розчин для ін 

єкції 100мг/мл по 3мл 

в ампулі №10 Acetylcysteine уп 700 R05C B01 

48 

Гік розчин для 

інфузій пляшка 200 

мл, № 1 

Electrolytes with 

carbohydrates уп 100 B05B B02 

            

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції 

документи, які підтверджують відповідність  тендерної пропозиції учасника технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником: 

1. Лікарські засоби повинні бути  зареєстровані в Україні. 

      1.2 До постачання повинен надаватись товар, виготовлений не раніше 2020 року. 

1.3 Гарантійний лист, про забезпечення терміну (строку) придатності товару на момент 

поставки  Замовнику не менше 80% від загального терміну придатності, або не менше 

12 місяці.. 

1.4 Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка  

забезпечує  цілісність товару та збереження  його якості під час транспортування. 

Упаковка  не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи 

недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначена дата виробництва та термін 

придатності. 

1.5 Учасники повинні чітко визначити ціни на позиції за одиницю (1 упаковка, 1 

флакон і т.п.) та вказати загальну ціну пропозиції. 



1.6 В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю товару, що постачається, в 

послідовності до медико-технічної частини. При невідповідності пропозиції медико-

технічним вимогам вона буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної 

документації. 

1.7 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідні 

застосування заходів із захисту довкілля. 

 

3. Обгрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: 

 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі продукції. 

Очікувана вартість предмета закупівлі - 536959.23 грн. 

Джерелом фінансування даної закупівлі є Державний бюджет України - кошти 

НСЗУ. 
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