
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 
1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія; 

Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  ЛОР «Львівський обласний 

клінічний психоневрологічний диспансер» 

Місцезнаходження: вул. Коциловського,30 м. Львів, Львівська обл., 79017 

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань: 01984530 

Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої 

статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (Юридична особа, яка забезпечує потреби 

держави або територіальної громади). 

2) назва предмета закупівлі ДК 021:2015:33600000-6 – Фармацевтична продукція 

(Clozapine (ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи), 

Chlorpromazine (ДК 021:2015: 33692500-2 -Розчини для ін’єкцій) , Chlorpromazine (ДК 021:2015: 

33661000-1 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи), Amitriptyline (ДК 021:2015: 

33692500-2 -Розчини для ін’єкцій), Amitriptyline (ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби для 

лікування хвороб нервової системи), Valproic acid (ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби для 

лікування хвороб нервової системи), Valproicacid (ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби для 

лікування хвороб нервової системи), Sodium chloride (ДК 021:2015: 33692100-8 - Інфузійні 

розчини), Haloperidol (ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової 

системи), Haloperidol (ДК 021:2015: 33692500-2 -Розчини для ін’єкцій), Glucose (ДК 021:2015: 

33692500-2 -Розчини для ін’єкцій), Clomipramine (ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби для 

лікування хвороб нервової системи), Carbamazepine (ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби 

для лікування хвороб нервової системи), Lamotrigine (ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби 

для лікування хвороб нервової системи), Magnesium sulfate (ДК 021:2015: 33692500-2 -Розчини для 

ін’єкцій), Fluphenazine (ДК 021:2015: 33692500-2 -Розчини для ін’єкцій), Fluoxetine (ДК 021:2015: 

33661000-1 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи), Salicylic acid (ДК 021:2015: 

33692000-7 - Медичні розчини), Ethanol (ДК 021:2015: 33692000-7 - Медичні розчини), Risperidone 

(ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи), Risperidone 

(ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи), Nifedipine 

(ДК 021:2015: 33661000-1 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи)   

           3) Кількість товару: 6485 уп. 

          4) обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі   

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та 

з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. 

Мета використання товару: забезпечення лікарськими засобами для лікування пацієнтів, які 

потребують стаціонарної медичної допомоги. 

5) обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення  

Очікувана вартість закупівлі: 500000,00 грн.  

Очікувана варість предмету закупівлі розрахована на основі  вимог старших медичних 

сестер та , дотримуючись Національного переліку основних лікарських засобів та оптово-

відпускної ціни затвердженої МОЗ України. 

- визначення потреби в товарах, з урахуванням використання у минулих періодах та з 

урахуванням прогнозованого збільшення потреби у 2022р. 

- формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик. 

№ 

п/п 

Міжнародна 

непатентована 

назва 

  

Торгівельна назва 
  

                      

Од.  

виміру 
Кількість 

1 Clozapine 
АЗАЛЕПТОЛ Таблетки по 

0.025 г № 50 
33661000-1 уп 100 



2 Chlorpromazine 

АМІНАЗИН Розчин для 

ін`єкцій, 25 мг/мл по 2 мл в 

ампулах № 10 
33692500-2 уп 100 

3 Chlorpromazine 

АМІНАЗИН Таблетки, 

вкриті оболонкою, 25 мг № 

20     
33661000-1 уп 100 

4 Amitriptyline 

АМІТРИПТИЛІНУ 

ГІДРОХЛОРИД розчин для 

ін&apos;єкцій, 10 мг/мл по 2 

мл в ампулі №10 

33692500-2 уп 1000 

5 Amitriptyline 

АМІТРИПТИЛІН, таблетки, 

вкриті оболонкою, по 25 мг 

№50 
33661000-1 уп 1000 

6 Valproic acid 

ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО. 

Таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, пролонгованої 

дії по 300 мг № 100              

33661000-1 уп 100 

7 Valproicacid 

ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО 

Таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, пролонгованої 

дії № 30 

33661000-

1                     
уп 100 

8 Sodium chloride 

НАТРІЮ ХЛОРИД, розчин 

для інфузій, 9 мг/мл по 200 

мл у пляшках 
33692100-8  фл 30 

9 Haloperidol 
ГАЛОПРИЛ ФОРТЕ, 

таблетки по 5 мг №50 
33661000-

1                     
уп 50 

10 Haloperidol 

ГАЛОПРИЛ , розчин для 

ін`єкцій 5 мг/мл по 1 мл в 

ампулах № 10  
33692500-2 уп 30 

11 Glucose 

ГЛЮКОЗА, Розчин для 

ін`єкцій 40% по 10 мл в 

ампулах № 10 
33692500-2 уп 100 

12 Clomipramine 

КЛОФРАНІЛ , Таблетки, 

вкриті і плівковою 

оболонкою, по 25 мг № 50  

33661000-

1                     
уп 100 

13 Carbamazepine 
КАРБАМАЗЕПІН Таблетки 

по 200 мг № 50  
33661000-

1                     
уп 750 

14 

  
Lamotrigine 

ЛАМОТРИН 100 Таблетки 

по 100 мг № 60  
33661000-

1                     
уп 30 

15 
Magnesium 

sulfate 

МАГНІЮ СУЛЬФАТ Розчин 

для ін`єкцій, 250 мг/мл по 5 

мл в ампулах № 10 
33692500-2 уп 200 

16 Fluphenazine 

МОДИТЕН ДЕПО  Розчин 

для ін`єкцій, 25 мг/мл по 1 

мл в ампулах № 5 
33692500-2 уп 10 

17 Fluoxetine 
ФЛУКСЕН®, капсули по 20 

мг №10 
33661000-1 уп 50 

18 Salicylic acid 

САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА, 

Розчин для зовнішнього 

застосування, спиртовий 1 % 

по 40 мл у флаконах 

33692000-7 фл 2000 



19 Ethanol 

ЕТИЛОСЕПТ  96%  100мл,    

Розчин для зовнішнього 

застосування 
33692000-7 фл 100 

20 Risperidone 

РИСПЕРОН®, 

 таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, по 4 мг  №30 
33661000-1 уп 300 

21 Risperidone 

ТОРЕНДО® 

 таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, по 2 мг  №20 
33661000-1 уп 200 

22 Nifedipine 

ФАРМАДИПІН®, краплі 

оральні 2 % по 5 мл у 

флаконі; по 1 флакону в 

пачці 

33661000-1 уп 35 

 

 


