
 

 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно Річного плану 

закупівель, грн 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих торгів 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

13.03 

(2022) 
Лікарські засоби, код ДК 

021:2015 - 33600000-6 - 

Фармацевтична продукція    

14 894,00 грн. з ПДВ 13 851,42 грн. без ПДВ UA-2022-11-10-009024-a 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена  проведенням йодної профілактики працівникам підприємства, які 

перебувають на території аеропорту під час виникнення радіаційної аварії. Та на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 09.03.2021 року № 408 «Про затвердження регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення 

радіаційної аварії». 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено 

статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275.  

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1. 

 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета 

закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  

Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше 

відповідатиме вимогам та потребам замовника. 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-10-009024-a/


                                                                                          Обгрунтування 

 Лікарські засоби, код ДК 021:2015 - 33600000-6 - Фармацевтична продукція  
Аркуш 2 з 2 

Спосіб проведення моніторингу ринку 

Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні 

електронні пошти: 
- info@darnitsa.ua виробник ПрАТ Фармацевтична фірма «Дарниця» ( працюють тільки по передоплаті, а також повідомили 

продаж товару здійснюють від 1000 упаковок); 
- zvp@monfarm.com.ua виробник ПрАТ «Монфарм» ( працюють тільки по передоплаті, а також повідомили продаж товару 

здійснюють від 20 000 упаковок); 
- ametrinfk@gmail.com ТОВ «Аметрін ФК»; 
- sales@hlr.ua ТОВ «Хімлаборреактив»; 
- secretary@badm.ua  ТОВ «БаДМ»; 
- SychOksana@ventaltd.com.ua ТОВ «Вента ЛТД»; 

Здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення ринку. Вивчено ціни з 

наступних інтернет-ресурсів: Liki24.com, apteka-ds.com.ua, 3i.ua, aptekar.ua, anc.ua, tabletki.ua, apteka911.ua, apteka.net.ua, 

pharmacy.kiev.ua. 

 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

 

№ 

п/п 

Найменування  

Товару 

 

Міжнародна 

непатентована 

назва 

Одиниці 

виміру 

 

Кіль 

кість 

*Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

 

1 Калію йодид Potassium iodide уп 60 Таблетки плоско-циліндричної форми з рискою; 

Дозування калію йодид: 125 мг; 

В упаковці: по 10 таблеток; 
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