Інформація щодо проведення закупівель
№п/
п

Предмет
закупівлі

Очікувана
вартість

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1.

33600000-6
Фармацевти
чна
продукція

1 073 348,00

Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33600000-6 «Фармацевтична продукція», а
саме: Отруйні, сильнодіючі лікарські засоби, наркозні препарати.
Доцільність проведення закупівлі обґрунтована потребами клінічних відділень в отруйних,
сильнодіючих лікарських засобах, наркозних препаратах за Нацональним переліком
основних лікарських засобів, для забезпечення лікування пацієнтам з онкологічними
захворюваннями, зокрема, при проведенні оперативних втручань, під час перебування у
відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, а також у відділенні паліативної медицини
КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА) до кінця 2021
року.
Інформацію щодо обсягів лікарських засобів для лікування онкологічних хворих
підготовлено згідно з визначеною 100% щорічною потребою, аналізом залишків, витрат,
очікуваними поставками та виділеним бюджетним фінансуванням 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, які дозволені до застосування на території України,
необхідним підтвердженням є наявність Реєстраційного посвідчення. Якісні
характеристики лікарського засобу також перевіряються наданими на нього документами:
Сертифікатом якості виробника, тощо, Висновком Держлікслужби про 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 Реєстром оптово-відпускних цін на лікарські
засоби на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Відкриті торги

2.

33600000-6
Фармацевти
чна
продукція

2 321 896,00

Процедура закупівлі згідно ДК 021:2015 код 33600000-6 «Фармацевтична продукція», а
саме: Антибактеріальні, протимікробні, протигрибкові лікарські засоби.
Номенклатуру сформовано згідно Національного переліку основних лікарських засобів в
редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1081. Доцільність
проведення закупівлі обґрунтована потребами клінічних відділень в антибактеріальних,
протимікробних, протигрибкових лікарських засобах для забезпечення лікувального
процесу онкологічних хворих Комунального некомерційного підприємства «Київський
міський клінічний онкологічний центр» до кінця 2021 року з необхідністю першочергового
задоволення 100% потреби закладу в лікарських засобах за Національним переліком.
Інформацію щодо обсягів лікарських засобів для лікування онкологічних хворих
підготовлено згідно з визначеною 100% щорічною потребою, аналізом залишків, витрат,
очікуваними поставками та виділеним бюджетним фінансуванням 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, які дозволені до застосування на території України,
необхідним підтвердженням є наявність Реєстраційного посвідчення. Якісні
характеристики лікарського засобу також перевіряються наданими на нього документами:
Сертифікатом якості виробника, тощо, Висновком Держлікслужби про 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 Реєстром оптово-відпускних цін на лікарські
засоби на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Відкриті торги

