
Найменування замовника:    

Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська центральна районна лікарня» 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831 

Місцезнаходження замовника:  

вул. Пирогова Миколи 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600 

Категорія замовника: 

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41   Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.  № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) 

 

Закупівля товару за предметом: (Карбоплатин (МНН: Carboplatin) (33693000-4), Карбоплатин 

(МНН: Carboplatin) (33693000-4) ДК 021:2015– 33600000-6 – Фармацевтична продукція, 

шляхом застосування процедури закупівлі - відкриті торги з особливостями (відповідно до  

Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року),за номером оголошення UA-2022-11-17-005600-a. 

Керуючись вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), наказом «Про 

призначення Уповноважених осіб на проведення закупівель товарів, робіт і послуг КНП 

«Мукачівська ЦРЛ» від 03.05.2022 року № 74, Положенням про уповноважену особу, 

необхідно забезпечити організацію та проведення процедури закупівлі  - (Карбоплатин (МНН: 

Carboplatin) (33693000-4), Карбоплатин (МНН: Carboplatin) (33693000-4) ДК 021:2015– 

33600000-6 – Фармацевтична продукція, рапортом завідуючого онкологічного відділення від 

03.10.2022 року для забезпечення надання медичної допомоги  пацієнтам  КНП «Мукачівська 

ЦРЛ», згідно з вимогами закону «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VII (далі – 

Закон) зі змінами, який встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних 

територіальних громад на 2022 рік. Необхідність проведення  процедури закупівлі 

підтверджується рапортом завідуючого онкологічного відділення від 03.10.2022 року, згідно 

затвердженого переліку товарів та послуг необхідних для гарантованого забезпечення надання 

спеціалізованої та екстренної медичної допомоги відповідно до потреб пацієнтів КНП 

«Мукачівська ЦРЛ», доповідною запискою заступника директора по амбулаторно-

поліклінічній роботі, рапортом заступника директора з медичної частини, рапортом завідувача 

травматологічним відділенням. 

Орієнтовний термін проведення процедури закупівлі - листопад 2022 року. 

Термін поставки товару - до 25.12.2022 року. 

Місце поставки: Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Пирогова Миколи, 8-13. 

Кількість: 2 найменування, 80 флаконів. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з врахуванням наказу 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  № 275 від 18 

лютого 2020 року «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі» (зі змінами та доповненнями), з дотриманням принципів здійснення 

закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, вартості товару за аналогічними 

закупівлями (у відповідності до цін, вказаних в укладених  договорах про закупівлю) 

оприлюдненими в електронній системі закупівель станом на 17.11.2022 року 

(https://prozorro.gov.ua).  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-17-005600-a


Очікувана вартість процедури закупівлі – 64292,88 (шістдесят чотири тисячі двісті дев’яносто 

дві грн. 88 коп.). Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету (спеціальний 

фонд). 

 

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

Кількісні та медико-технічні вимоги* 

(Карбоплатин (МНН: Carboplatin) (33693000-4), Карбоплатин (МНН: Carboplatin) (33693000-

4) ДК 021:2015– 33600000-6 – Фармацевтична продукція   

 

Назва 

виробу 

МНН Найменування товару  

 

Од. 

виміру 

К-сть 

Карбоплатин Carboplatin 

Карбоплатин концен; д/р-ну;д/інф. 

10мг/мл 15 мл (150мг/15 мл) у флаконі, 

по 1 флакону в картонній пачці 

уп 40 

Карбоплатин Carboplatin 

Карбоплатин концен; д/р-ну;д/інф. 

10мг/мл 45 мл (450мг/45 мл) у флаконі, 

по 1 флакону в картонній пачці 

уп 40 

 

 *Посилання в тендерній документації  на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, 

конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати 

як «або еквівалент».  

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам: 

1. Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним  до  застосування в Україні (завірені 

належним чином копії реєстраційних посвідчень надаються на кожну окрему партію товару 

при доставці). 

2. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним 

актам законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися 

сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, 

передбаченими чинним законодавством (завірені належним чином копії надаються на кожну 

окрему партію товару при доставці). 

3. Термін придатності товару на момент поставки Замовнику повинен становити не менше 70% 

від терміну придатності визначеного виробником або не менше 1 (одного) року з дати 

поставки товару на склад Замовника. 

4. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання 

товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість 

товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному 

порядку щодо транспортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних 

властивостей та температурного режиму транспортування.  

5.Місце поставки:вул.Пирогова Миколи  8-13,м.Мукачево,Закарпатська область, урологічний 

корпус, 2 поверх. 

6. Розвантаження товару  по місцю призначення проводиться постачальником. 

7. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при 

транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Запропонований учасником товар 

повинен відповідати вимогам щодо маркування знаком відповідності технічним регламентам 

та вимогам щодо пакування згідно із Законом України “Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності” та вимогами відповідних технічних регламентів. У разі якщо відповідно до 

законодавства введення в обіг (експлуатацію) товару, який пропонується учасником, 

допускається без маркування знаком відповідності технічним регламентам, в тому числі 

протягом перехідного періоду, учасник зазначає про це в окремому документі довільної форми 

(листі, пояснення, гарантійному листі тощо) який подається ним у складі тендерної пропозиції, 



із обґрунтовуванням відповідних законодавчих підстав і з посиланням на відповідні 

нормативно-правові акти. 

Шляхом подання тендерної пропозиції учасник приймає на себе зобов'язання забезпечити 

дотримання вимог, передбачених цим Додатком, під час виконання договору про закупівлю. 

Зазначені зобов'язання зазначаються у договорі про закупівлю. 

 

 

 

Уповноважена особа                                                                      /Меліка Н.Ю./   

17.11.2022 р. 
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