
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 
 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, його категорія:  
 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН 

України» – заклад сфери охорони здоров’я 
вул. П. Майбороди, б. 8, Шевченківський рн,  м. Київ, 04050 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника:  02012022 
 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 
лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності):  

ДК 021:2015 – 33600000-6 – «Фармацевтична продукція» (Наркотичні засоби, 
психотропні речовини: Fentanyl, Morphine, Diazepam, Ketamine) 
 
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-02-003767-c 
 
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника (МНН та 

дозування) та базуються на Законі України «Про лікарські засоби». Спеціальні вимоги до якості 
лікарських засобів визначено нормативно-правовими актами (постановами Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ)) та нормативними 
документами (стандартами, технічними умовами, технологічними регламентами, 
специфікаціями) 

 
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  
Визначено згідно заявок клінічних підрозділів та відповідно до розрахунку кошторису 

на 2021 рік (загальний фонд), за КПКВК 6561060 «Діагностика і лікування захворювань із 
впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована 
консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами 
НАМНУ», затвердженого Головним розпорядником коштів – Національною академією 
медичних наук України  

 
6. Очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення:  200 300,00 грн. (Двісті 

тис. триста грн. 00 коп.) 
 
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в 

результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 
  


