
 

 

 

Інформація щодо проведення закупівель 

 

 
№п/

п 

 

 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 33170000-2 

Обладнання для 

анестезії та 

реанімаці 

456 673,00 Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33170000-2 «Обладнання для анестезії та 

реанімації». 

 Дану номенклатуру сформовано відповідно до адекватного анестезіологічного 

забезпечення в операційній та для лікування онкологічних хворих у відділенні 

анестезіології та реанімації до кінця поточного року. 

 

Інформацію щодо обсягів закупівлі медичних виробів підготовлено згідно з визначеною 

щорічною потребою, аналізом залишків, витрат, очікуваних поставок та виділеним 

бюджетним фінансуванням на 2021 рік.  

Обсяг закупівлі розрахований на отримання окремими партіями, відповідно до заявок 

закладу, не однією поставкою, а протягом поточного року. 

 

Для закупівлі медичних виробів, які дозволені для застосування на території України, 

необхідними підтверджувальними документами якості є: за процедурою оцінки 

відповідності виробів медичних виробів вимогам Технічних регламентів обов’язкове 

надання копій Декларації про відповідність та/або Сертифікату відповідності з 

додатками (якщо передбачені) та документів, які підтверджують якість виробу або за 

процедурою державної реєстрації – копій Свідоцтва про державну реєстрацію та 

документів, які підтверджують якість виробу; Інструкція з медичного застосування 

державною мовою (якщо інструкція передбачена виробником) на кожний предмет 

закупівлі. Термін придатності для планового використання предмету закупівлі повинен 

становити не менше 80% від загального терміну придатності товару, визначеного 

виробником, або не менше 24 місяців на момент поставки. 

 

Відкриті 

торги 



Проведено моніторинг середньої ринкової ціни, розгляд оптових цінових пропозицій 

дистриб’юторів фармацевтичного ринку. Очікуваною ціною закупівлі медичного виробу 

стала найнижча запропонована ціна. 

 

2. 

 

 

33190000-8 

«Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні» 

відповідно до ДК 

021:2015 код 

33190000-8 , а саме: 

прилади та 

інструменти для 

вливання розчинів. 

430 402,00 Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33190000-8: «Медичне обладнання та 

вироби медичного призначення різні», а саме: прилади та інструменти для вливання 

розчинів.  

Номенклатуру сформовано відповідно до потреб у приладах та інструментах для 

вливання розчинів з метою забезпечення робочого процесу клінічних відділень КНП 

«Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА), зокрема, для 

забезпечення онкологічних хворих необхідними витратними матеріалами під час 

проведення поліхіміотерапії та їхнього лікування у профільних відділеннях до кінця 

2021 року. 

 

Інформацію щодо обсягів закупівлі медичних виробів підготовлено згідно з визначеною 

щорічною потребою, аналізом залишків, збільшенням за останні 3 місяці витрат, 

очікуваних поставок та виділеним бюджетним фінансуванням на 2021 рік. 

 

Для закупівлі медичних виробів, які дозволені для застосування на території України, 

необхідними підтверджувальними документами якості є: за процедурою оцінки 

відповідності виробів медичних виробів вимогам Технічних регламентів обов’язкове 

надання копій Декларації про відповідність та/або Сертифікату відповідності з 

додатками (якщо передбачені) та документів, які підтверджують якість виробу або за 

процедурою державної реєстрації – копій Свідоцтва про державну реєстрацію та 

документів, які підтверджують якість виробу; Інструкція з медичного застосування 

державною мовою (якщо інструкція передбачена виробником) на кожний предмет 

закупівлі. Термін придатності для планового використання предмету закупівлі повинен 

становити не менше 80% від загального терміну придатності товару, визначеного 

виробником, або не менше 24 місяців на момент поставки. 

 

Проведено моніторинг середньої ринкової ціни, розгляд оптових цінових пропозицій 

дистриб’юторів фармацевтичного ринку. Очікуваною ціною закупівлі медичних виробів 

стала найнижча запропонована ціна. 

Відкриті 

торги 



3 33600000-6 

«Фармацевтична 

продукція» ДК 

021:2015 код 

33600000-6, а саме: 

лікарські засоби 

різних 

фармакотерапевтич

них груп; лікарські 

засоби, що 

застосовуються при 

наданні екстреної 

(невідкладної) 

медичної 

допомоги. 

1 937 900,00 Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33600000-6 «Фармацевтична продукція», а 

саме: лікарські засоби різних фармакотерапевтичних груп; лікарські засоби, що 

застосовуються при наданні екстреної (невідкладної) медичної допомоги. 

Доцільність проведення закупівлі обґрунтована збільшенням витрат клінічних та 

хірургічних відділень, операційного блоку та відділення анестезіології та інтенсивної 

терапії у лікарських засобах різних фармакотерапевтичних груп (у тому числі, 

антибактеріальних засобах, місцевих анестетиках, засобах для загальної анестезії) та 

лікарських засобах, що застосовуються при наданні екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги за Національним переліком основних лікарських засобів, для забезпечення 

лікування пацієнтам з онкологічними захворюваннями у профільних відділеннях КНП 

«Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА) до кінця 2021 

року.  

Закупівля лікарських засобів, а саме, нестероїдних протизапальних лікарських засобів 

(«Кеторолаку»), що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не 

включені до Національного переліку основних лікарських засобів (далі – НП), 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №333 (в 

редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1081), 

здійснюється закладом по причині 100% наявності ненаркотичних анальгетиків та 

нестероїдних протизапальних лікарських засобів (НПЗЗ) відповідно до НП (зокрема, 

Парацетамолу, розчину для інфузій, 10 мг/мл по 100 мл у флаконі) та необхідності в 

додатковому забезпеченні знеболення та адекватного супроводу пацієнтів в 

післяопераційному періоді, згідно стандартів надання медичної допомоги пацієнтам з 

онкологічними захворюваннями 

 

Інформацію щодо обсягів лікарських засобів для лікування онкологічних хворих 

підготовлено згідно з визначеною 100% щорічною потребою, аналізом залишків, 

очікуваними поставками та виділеною бюджетною квотою до кінця 2021 року. 

Розрахунки закупівлі проведено «Методом споживання», затвердженим наказом МОЗ 

України від 11.07.2017 р. №782 «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби 

в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю 

або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів». 

 

Для закупівлі лікарських засобів, що в установленому законом порядку зареєстровані в 

Україні, необхідним підтвердженням є наявність Реєстраційного посвідчення. Якісні 

характеристики лікарського засобу також перевіряються наданими на нього 

документами: Сертифікатом якості виробника, тощо, Висновком Держлікслужби про 

Відкриті 

торги 



якість ввезеного в Україну лікарського засобу (для лікарського засобу іноземного 

виробника) та  Інструкцією з медичного застосування. Термін придатності для 

планового використання предмету закупівлі повинен становити не менше 75% від 

загального терміну придатності товару, визначеного виробником, або не менше 12 

місяців на момент поставки. 

 

Ціни повинні відповідати  ціноутворенню на лікарські засоби, що закуповуються за 

кошти державного та місцевих бюджетів, згідно з чинним законодавством. 

 

В.о.директора                                                                                                                                                                          О.М.Клюсов 

 

 

Заступника директора з економічних питань                                                                                                                       О.М.Клименко 


