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

2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2022-02-16-001955-а  
1. Назва предмету закупівлі:   

за кодом ДК 021:2015 -  33600000-6 – Фармацевтична продукція   
ІЗОФЛУРАН, пари для інгаляцій, рідина 100 % по  250 мл препарату у флаконі; по 1 

флакону в картонній коробці, Атракуріум-Ново,р-н д/ін.10мг/мл 5 мл №5, ДИТИЛІН-

БІОЛІК, розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10, КЕТАМІН розчин для 

ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл в ампулі,№10, Фентаніл, розчин для ін'єкцій, 0,05 мг/мл по 2 мл 

в ампулі №5, Морфіну Гідрохлорид розчин для ін'єкцій , 1 %, по 1 мл в ампулі №5,  

Сибазон розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі,№10 

2.  Обгрунтування технічних і кількісних характеристик предмета закупівлі 
Місце поставки20603, Черкаська область, Шполянський р-н, м. Шпола вул. Миколи 

Амосова,10 

Кількісні характеристики предмета закупівлі:  

 

 

3. Обгрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: Розмір 

бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі 

продукції. 

Очікувана вартість предмета закупівлі –  155 996,24грн. 

Джерелом фінансування даної закупівлі є: державний бюджет - кошти НСЗУ 

№ Найменування МНН АТХ 
Од. 

виміру 
Кількість 

1 ІЗОФЛУРАН, пари для інгаляцій, рідина 
100 % по   250 мл препарату у флаконі; по 

1 флакону в картонній коробці 
Isoflurane N01AB06 фл 3 

2 Атракуріум-Ново,р-н д/ін.10мг/мл 5 мл 
№5           

Atracurium M03AC04 уп 15 

3 ДИТИЛІН-БІОЛІК, розчин для ін'єкцій 20 

мг/мл по 5 мл в ампулі № 10. 
Suxamethonium M03AB01 уп 40 

4 КЕТАМІН розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл 
по 2 мл в ампулі,№10  Ketamine N01AX03 уп 60 

5 Фентаніл, розчин для ін'єкцій, 0,05 мг/мл 
по 2 мл в ампулі №5 Fentanyl N01AH01 уп 70 

6 Морфіну Гідрохлорид розчин для 

ін'єкцій, 1 %, по 1 мл в ампулі №5 Morphine N02AA01 уп 90 

7 Сибазон розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 

мл в ампулі,№10 Diazepam N05BA01 уп 70 
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