
Найменування замовника:    

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Святого Мартина” 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831 

Місцезнаходження замовника:  

вул. Новака Андрія 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:ДК 021:2015 33600000-6 Фармацевтична продукція 

ДК 021:2015 33632100-0 - Протизапальні та протиревматичні засоби Тоцилізумаб (Актемра); 021:2015 

33632100-0 - Протизапальні та протиревматичні засоби Адалімумаб (Хуміра) ,шляхом застосування 

процедури закупівлі - відкриті торги з особливостями (відповідно до  Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 

року) 

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

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

«Лікарня Св.Мартина», Положенням про уповноважену особу, необхідно забезпечити 

організацію та проведення процедури закупівлі  Закупівля товару за предметом: ДК 021:2015 

33600000-6 Фармацевтична продукція ДК 021:2015 33632100-0 - Протизапальні та протиревматичні 

засоби Тоцилізумаб (Актемра); 021:2015 33632100-0 - Протизапальні та протиревматичні засоби 

Адалімумаб (Хуміра)  для забезпечення надання медичної допомоги  пацієнтам  КНП «Лікарня 

Св.Мартина», 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 2023 рік. Необхідність проведення  процедури 

закупівлі підтверджується протоколом Комісії з формувань потреб, для гарантованого 

забезпечення надання спеціалізованої та екстренної медичної допомоги відповідно до потреб 

пацієнтів КНП «Лікарня Св.Мартина». 

Орієнтовний термін проведення процедури закупівлі - лютий 2023 року. 

Місце поставки: вул. Новака Андрія 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600 

 

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), аналізу ринку відповідного товару по 

предмету закупівлі за аналогічними закупівлями 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).  

Очікувана вартість процедури закупівлі – 750 000,00 грн. Джерело фінансування закупівлі – 

Місцевий бюджет 

 



Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні  

характеристики предмета закупівлі 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ) 

Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні  

характеристики предмета закупівлі 
 

 

Міжнародна 

непатентована 

назва 

Торгова назва Форма випуску, 

дозування 

Од. вим. Кількість 

Тоцилізумаб Актемра Розчин для ін`єкцій 162 

мг / 0,9 мл розчину у 

попередньо 

наповненому 

одноразовому шприці 

(по 4 шприци в 

упаковці) 

    Шт 

(шприц) 

20 

Адалімумаб Хуміра розчин для ін`єкцій, 40 

мг/0,4 мл; по 0,4 мл 

розчину у попередньо 

наповненому 

однодозовому шприці; 

по 1 шприцу разом з 1 

серветкою, 

просякнутою 70 % 

ізопропіловим 

спиртом (в 

ламінованому 

поліетиленом папері), 

вміщують у контурну 

чарункову упаковку; по 

2 шприци (у контурній 

чарунковій упаковці з 1 

серветкою кожен) у 

картонній коробці  

      Шт 

(шприц) 

62 

 

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, 

джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент», який включений до 

Переліку лікарських  засобів, дозволених до закупівлі за бюджетні кошти. 

 

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам: 



-Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико–технічним вимогам, викладеним у 

даному додатку до Документації.  

-Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, викладених у даному 

додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, 

та/або сторінку(и) технічного документу виробника українською мовою, в якому міститься ця 

інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних 

характеристик надається Учасником у формі заповненої таблиці. 

-В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, 

учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в 

МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, а також документально підтвердити 

(надати копію сертифікату відповідності якості та/або декларації про відповідність), що 

запропонований еквівалент продукції дозволений до застосування в медичній практиці на території 

України, відповідає технічним регламентам, дія яких поширюється на відповідні види (типи) продукції 

згідно із Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, відповідає вимогам 

щодо якості безпеки відповідно до законодавства України 

 

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам: 

1. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам 

діючого 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). 

2. Строк придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 

70% від передбаченого. 

3. 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.  

4.Місце поставки:вул.Новака Андрія  8-13,м.Мукачево,Закарпатська область .урологічний корпус,2 

поверх 

5. Розвантаження товару  по місцю призначення проводиться постачальником. 

6. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та 

відповідає установленим стандартам.  

7.  Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути 

деформованою або пошкодженою.  

 

 

Уповноважена особа                                                                      /Меліка Н.Ю./   

. 

 

 


