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

закупівлі «Фармацевтична продукція »
Код ДК 021:2015 33600000-6 ПА-2021-06-07-009496-Ь, на очікувану вартість 
- 1 802 523,31грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів
1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний 
заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради
2. Місце знаходження: 69033, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Оріхівськє 
шосе, 10А.
З .Код Є ДРПОУ: 05498909
4. Категорія: відповідно до п.1 ч.З ст.2 Закону України №922-УІІІ «Про
публічні закупівлі» (далі- Закон) в редакції від 19.04.2020р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 
словником: закупівля лікарських засобів, (Код ДК 021:2015 33600000-6 
Фармацевтична продукція).
6. Дата оголошення: 07 червня 2021 року.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
8.Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2021-06-07-009496-Ь
9.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: 
Згідно із технічним завданням.
10.Строк надання послуг/виконання робіт: до 30.09.2021 року.
11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 802 523,31 грн.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: Термін придатності 
запропонованого учасником товару повинен становити не менше ніж до 
31.12.2022р. для кожного окремого препарату на період завезення їх на склад 
Покупця. Постачання товару з меншим терміном придатності за погодженням 
сторін.
Постачальник повинен постачати товар Покупцю з урахуванням граничного 
рівня торговельних надбавок на лікарські засоби та вироби медичного 
призначення відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 
17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські 
засоби і вироби медичного призначення» зі змінами внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання 
державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення», ціна товару сформована з урахуванням норм постанови Кабінету 
Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни 
оптово-відпускних цін на лікарські засоби» (у випадку якщо на даний вид 
товару це передбачено законодавством України).
Очікувана вартість предмету закупівлі: 1 802 523,31 грн. (на підставі 
розрахунку вартості потрібних лікарських засобів згідно реєстру оптово - 
відпускних цін на лікарські засоби станом на 13.05.2021 року затвердженого 
наказом МОЗ України від 18.05.202Іроку №968 "Про декларування зміни 
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 13 травня 2021 року та 
внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби") .


