ОБГРУНТУВАННЯ застосування переговорної процедури №UA-2021-04-21003332-a, відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року
1. Назва предмету закупівлі:
Фармацевтична продукції за кодом ДК 021:2015- 33600000-6- Фармацевтична продукція
КЕТАМІН р-ин д/ін. 50 мг/мл 2мл ,
МОРФІН р-ин д/ін. 10 мг/мл 1мл
Сибазон р-р д/ин. 5 мг/мл амп. 2 мл
ФЕНТАНІЛ р-ин д/ін. 0,05 мг/мл 2мл
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
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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 Наявність інструкції на використання препарату українською мовою. Інструкція
надається при поставці товару.
1.5 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.
1.6 Учасники повинні чітко визначити ціни на позиції за одиницю (1 упаковка, 1 флакон і
т.п.) та вказати загальну ціну пропозиції.
1.7 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.
1.8 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 – 98 930,00 грн.
Джерелом фінансування даної закупівлі є Державний бюджет України - кошти НСЗУ.
4. Умови застосування переговорної процедури:
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через
відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом
5. Обгрунтування переговорної процедури:
Відповідно до пункту 1 частини 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі»
(надалі - Закону) переговорна процедура закупівлі застосовується Замовником як виняток у
разі, якщо Замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості
учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики , а також
вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені Замовником у
тендерної документації. Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня імені братів М.С. і
О.С. Коломійченків" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади було двічі
відмінено тендер за процедурою «відкриті торги» № оголошень UA-2021-03-03-006272-а,
UA-2021-03-22-009693-с, за предметом закупівлі ЛОТ 1 КЕТАМІН р-ин д/ін. 50 мг/мл 2мл ,
МОРФІН р-ин д/ін. 10 мг/мл, Сибазон р-р д/ин. 5 мг/мл амп. 2 мл , ФЕНТАНІЛ р-ин д/ін. 0,05
мг/мл 2мл. на 2021 рік , за кодом ЄЗС ДК 021:2015 -33600000-6 Фармацевтична продукція
через відсутність достатньої кількості учасників.

