
Найменування замовника:    
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне 
об’єднання Ковельської міської ради Волинської області 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940 
Місцезнаходження замовника:  
вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000 
Категорія замовника: 
 Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 
ОБГРУНТУВАННЯ 

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної 
вартості закупівлі: 

«Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch) (33692000-7); Глюкоза (Glucose) 
(33692000-7); Глюкоза (Glucose) (33692000-7); Калію хлорид (Potassium chloride) 
(33692000-7); Натрію хлорид (Sodium chloride) (33692000-7); Натрію хлорид (Sodium 
chloride) (33692000-7); Натрію хлорид (Sodium chloride) (33692000-7); Натрію хлорид 
(Sodium chloride) (33692000-7); Натрію хлорид (Sodium chloride) (33692000-7); Натрію 
гідрокарбонат (Sodium bicarbonate) (33692000-7); Лактат натрію, складний розчин 
Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Electrolytes) 
(33692000-7); Лактат натрію, складний розчин Натрію хлорид + Калію хлорид + 
Кальцію хлорид + Натрію лактат (Electrolytes) (33692000-7); Маніт (Mannitol) 
(33692000-7); Декстран 40 (Dextran 40) (33692000-7); Бупівакаїн (Bupivacaine) 
(33692000-7); Бупівакаїн (Bupivacaine) (33692000-7); Бупівакаїн (Bupivacaine) 
(33692000-7); Лінезолід (Linezolid) (33692000-7); Парацетамол (Paracetamol) (33692000-
7); Флуконазол (Fluconazole) )(33692000-7); Метамізол натрію (Metamizole sodium) 
(33692000-7); Кальцію глюконат (Calcium gluconate) (33692000-7); Кальцію глюконат 
(Calcium gluconate) (33692000-7); Лактулоза (Lactulose) (33692000-7); Будесонід 
(Budesonide) (33692000-7); Натрію хлорид (Sodium chloride) (33692000-7); Магнію 
сульфат (Magnesium sulfate) (33692000-7); Транексамова кислота (Tranexamic acid) 
(33692000-7); Транексамова кислота (Tranexamic acid) (33692000-7); Ондансетрон 
(Ondansetron) )(33692000-7); Ондансетрон (Ondansetron) )(33692000-7); 
Моксифлоксацину гідрохлорид (Moxifloxacin) (33692000-7); Левофлоксацин 
(Levofloxacin) (33692000-7); Метронідазол (Metronidazole) (33692000-7); Цефепім 
(Cefepime) (33692000-7); Цефтазидим (Ceftazidime) (33692000-7); 
Цефтриаксон(Ceftriaxone) (33692000-7); ( Піперацилін + Тазобактам (Piperacillin and 
enzyme inhibitor) (33692000-7); Еритропоетин (Erythropoietin); Еритропоетин 
(Erythropoietin) (33692000-7) (ДК 021:2015 33600000-6 - Фармацевтична продукція)» 
 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ ID: UA-2022-06-13-000963-a 
Обсяги: визначено відповідно до очікуваної потреби та бюджетного фінансування на  
придбання лікарських засобів на 2022 р. 
Строк поставки: до 31 грудня 2022 р. 
 
Технічні та якісні характеристики: 

№           
п/
п 

Конкретна назва 
предмета 

закупівлі згідно з 
Міжнародною 

непатентованою 
назвою 

Найменування 
препарату* 
Торгівельна 

назва або 
еквівалент* 

 
Дозування 

Один. 
виміру Кількість 

1 
Гідроксиетилкрохмаль 
Hydroxyethylstarch)      
(33692000-7) 

ГЕКОДЕЗ® 
розчин для інфузій, 60 
мг/мл, по 200 мл у 
пляшках 

пляшка 300 



2 Глюкоза (Glucose)         
(33692000-7) ГЛЮКОЗА 

розчин для інфузій 50 
мг/мл, по 200 мл у 
пляшках скляних 

пляшка 2200 

3 Глюкоза (Glucose)         
(33692000-7) ГЛЮКОЗА 

розчин для інфузій 50 
мг/мл, по 400 мл у 
пляшках скляних 

пляшка 100 

4 
Калію хлорид 
(Potassium chloride) 
(33692000-7) 

КАЛІЮ 
ХЛОРИД  

концентрат для 
розчину для інфузій, 
75 мг/мл, по 20 мл у 
флаконах скляних 

флакон 1500 

5 
Натрію хлорид 
(Sodium chloride) 
(33692000-7) 

НАТРІЮ 
ХЛОРИД  

розчин для інфузій, 9 
мг/мл, по 3000 мл у 
контейнерах 
полімерних 

контейнер 10 

6 
Натрію хлорид 
(Sodium chloride) 
(33692000-7) 

НАТРІЮ 
ХЛОРИД  

розчин для інфузій, 9 
мг/мл, по 1000 мл у 
контейнерах 
полімерних 

контейнер 100 

7 
Натрію хлорид 
(Sodium chloride) 
(33692000-7) 

НАТРІЮ 
ХЛОРИД 

розчин для інфузій, 9 
мг/мл, по 100 мл  пляшка 4000 

8 
Натрію хлорид 
(Sodium chloride) 
(33692000-7) 

НАТРІЮ 
ХЛОРИД 

розчин для інфузій, 9 
мг/мл, по 200 мл у 
пляшках 

пляшка 25000 

9 
Натрію хлорид 
(Sodium chloride) 
(33692000-7) 

НАТРІЮ 
ХЛОРИД  

розчин для інфузій, 9 
мг/мл, по 400 мл у 
пляшках 

пляшка 16000 

10 
Натрію гідрокарбонат    
(Sodium bicarbonate)        
(33692000-7) 

НАТРІЮ 
ГІДРОКАРБОН
АТ  

розчин для інфузій, 40 
мг/мл, по 200 мл у 
пляшках скляних 

пляшка 10 

11 

Лактат натрію, 
складний розчин 
Натрію хлорид + 
Калію хлорид + 
Кальцію хлорид + 
Натрію лактат 
(Electrolytes) 
(33692000-7) 

РОЗЧИН 
РІНГЕР-
ЛАКТАТНИЙ 

розчин для інфузій, по 
200 мл у пляшках пляшка 5000 

12 

Лактат натрію, 
складний розчин 
Натрію хлорид + 
Калію хлорид + 
Кальцію хлорид + 
Натрію лактат 
(Electrolytes) 
(33692000-7) 

РОЗЧИН 
РІНГЕР-
ЛАКТАТНИЙ 

розчин для інфузій, по 
400 мл у пляшках пляшка 3000 

13 Маніт (Mannitol) 
(33692000-7) МАНІТ  

розчин для інфузій, 
150 мг/мл, по 200 мл у 
пляшках 

пляшка 2600 

14 Декстрин 40 (Dextran 
40) (33692000-7) 

РЕОПОЛІГЛЮК
ІН  

розчин для інфузій, по 
200 мл у пляшках пляшка 10 

15 
Бупівакаїн 
(Bupivacaine) 
(33692000-7) 

ЛОНГОКАЇН 
розчин для ін'єкцій, 2,5 
мг/мл, по 200 мл у 
пляшках 

пляшка 400 



16 
Бупівакаїн 
(Bupivacaine) 
(33692000-7) 

ЛОНГОКАЇН розчин для ін'єкцій, 5,0 
мг/мл, по 5 мл №10 пачка 10 

17 
Бупівакаїн 
(Bupivacaine) 
(33692000-7) 

ЛОНГОКАЇН® 
ХЕВІ 

розчин для ін'єкцій, 5,0 
мг/мл, по 5 мл №5 пачка 170 

18 Лінезолід (Linezolid) 
(33692000-7) ЛІНЕЛІД розчин для інфузій, 2 

мг/мл, по 300 мл  контейнер 10 

19 
Парацетамол 
(Paracetamol) 
(33692000-7) 

ІНФУЛГАН розчин для інфузій 
10мг/мл, по 100 мл пляшка 2700 

20 
Флуконазол 
(Fluconazole)(33692000
-7) 

ФЛУКОНАЗОЛ 
розчин для інфузій, 2 
мг/мл, по 100 мл у 
пляшках 

пляшка 10 

21 
Метамізол натрію 
(Metamizole sodium) 
(33692000-7) 

АНАЛЬГІН розчин для ін'єкцій, 
500 мг/мл, по 2 мл №10 пачка 600 

22 
Кальцію глюконат 
(Calcium gluconate) 
(33692000-7) 

КАЛЬЦІЮ 
ГЛЮКОНАТ 

розчин для ін'єкцій, 
100 мг/мл, по 10 мл 
№10 

пачка 10 

23 
Кальцію глюконат 
(Calcium gluconate) 
(33692000-7) 

КАЛЬЦІЮ 
ГЛЮКОНАТ 

розчин для ін'єкцій, 
100 мг/мл, по 5 мл №10 пачка 10 

24 Лактулоза (Lactulose) 
(33692000-7) ЛАКТУВІТ® сироп, 3,335г/5мл, по 

100 мл флакон 20 

25 Будесонід (Budesonide) 
(33692000-7) 

БУДЕСОНІД 
ІЗІХЕЙЛЕР 

порошок для інгаляцій, 
200 мкг/доза, по 200 
доз 

уп 5 

26 
Натрію хлорид 
(Sodium chloride) 
(33692000-7) 

НАТРІЮ 
ХЛОРИД 

розчин для ін'єкцій, 9 
мг/мл, по 5 мл №10 пачка 10 

27 
Магнію сульфат 
(Magnesium sulfate) 
(33692000-7) 

МАГНІЮ 
СУЛЬФАТ 

розчин для ін'єкцій, 
250 мг/мл, по 5 мл№10 пачка 2300 

28 
Транексамова кислота     
(Tranexamic acid) 
(33692000-7) 

САНГЕРА розчин для ін'єкцій, 
100 мг/мл, по 10 мл №5 пачка 10 

29 
Транексамова кислота     
(Tranexamic acid) 
(33692000-7) 

САНГЕРА розчин для ін'єкцій, 
100 мг/мл, по 5 мл №5 пачка 10 

30 
Ондансетрон 
(Ondansetron)(3369200
0-7) 

ЮНОРМ® розчин для ін'єкцій, 2,0 
мг/мл по 2 мл №5 пачка 10 

31 
Ондансетрон 
(Ondansetron) 
(33692000-7) 

ЮНОРМ® розчин для ін'єкцій, 2,0 
мг/мл по 4 мл №5 пачка 10 

32 

Моксифлоксацину 
гідрохлорид 
(Moxifloxacin) 
(33692000-7) 

МАКСІЦИН® 

концентрат для 
розчину для інфузій, 
400 мг/20 мл, по 20 мл 
у флаконі; по 1 
флакону у пачці з 
картону  

уп 100 



33 
Левофлоксацин  
(Levofloxain) 
(33692000-7) 

ЛЕФЛОЦИН® 

розчин для інфузій, 
5мг/мл, по 100 мл у 
пляшці; по 1 пляшці в 
пачці 

пляшка 100 

34 
Метронідазол  
(Metronidazole) 
(33692000-7) 

МЕТРОНІДАЗО
Л  

розчин для інфузій, 5 
мг/мл, по 100 мл у 
пляшках  

пляшка 2500 

35 Цефепім (Cefepime) 
(33692000-7) 

ЦЕФЕПІМ 
ЮРІЯ-ФАРМ  

порошок для розчину 
для ін'єкцій, по 1000 
мг, по 1 флакону з 
порошком в картонній 
коробці 

флакон 100 

36 
Цефтазидим 
(Ceftazidime) 
(33692000-7) 

ЦЕФТАЗИДИМ 
ЮРіЯ-ФАРМ 

порошок для розчину 
для ін'єкцій по 1000 мг, 
по 1 флакону з 
порошком в картонній 
коробці 

флакон 100 

37 Цефтриаксон(Ceftriaxo
ne)(33692000-7) 

ЦЕФТРИАКСО
Н ЮРіЯ-ФАРМ 

порошок для 
приготування розчину 
для ін'єкцій 1000 мг по 
1 флакону з порошком 
в картонній пачці  

флакон 5000 

38 

Піперацилін + 
Тазобактам 
(Piperacillin and 
enzyme inhibitor) 
(33692000-7) 

РЕФЕКС 

порошок для розчину 
для інфузій по 4 г / 0,5 
г, по 1 флакону 
порошку у картонній 
коробці 

флакон 10 

39 
Еритропоетин 
(Erythropoietin) 
(33692000-7) 

ЕМАВЕЙЛ 

розчин для ін’єкцій  
2000 МО/млпо 1 мл  у 
попередньо 
наповненому шприці; 
по 1 шприцу в 
контурній чарунковій 
упаковці; по 1 
контурній чарунковій 
упаковці в пачці 

уп 10 

40 
Еритропоетин 
(Erythropoietin) 
(33692000-7) 

ЕМАВЕЙЛ 

розчин для ін’єкцій  
4000 МО/млпо 1 мл  у 
попередньо 
наповненому шприці; 
по 1 шприцу в 
контурній чарунковій 
упаковці; по 1 
контурній чарунковій 
упаковці в пачці 

уп 10 

 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
 
2 710 715, 00 грн – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, закупівельну ціну одиниці товару 
було визначено за наступною формулою: 
Цз = Цов + Нпз+ ПДВ 
де Цз — закупівельна ціна; 
Цов — оптово-відпускна ціна; 
Нпз — постачальницько-збутова надбавка в межах граничного розміру (10% від Цов); 
ПДВ – 7% 
 


