
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: 

«Епінефрин (Epinephrine) (3622000-6); Азитроміцину (Azithromycin) (33631400-6); 
Диклофенак (Diclofenac) (33632100-0); Амоній (Ammonia) (24410000-1); Амікацин 
(Amikacin)(33651100-9); Амікацин (Amikacin)(33651100-9); Ампіцилін (Ampicillin) 
(33651300-1); Аміодарон (Amiodarone) (33622000-6); Аміодарон (Amiodarone) (33622000-
6); Атропін (Atropine) (33690000-3); Ацикловір (Aciclovir) (33651400-2); Парацетамол 
(Paracetamol) (33674000-5); Барію сульфат для рентгеноскопії (Barium sulfate without 
suspending agents) (33696800-3); Повідон-йод (Povidone-iodine) (33631600-8); Метопролол 
(Metoprolol) (33600000-6); Бісопролол (Bisoprolol) (33622000-6); Бісопролол (Bisoprolol) 
(33622000-6); Бісопролол (Bisoprolol) (33622000-6); Варфарин (Warfarin) (33600000-6); 
Вода для ін'єкцій  (Aqua pro injectionibus) (33692500-2); Вугілля активоване (Charcoal 
medicinal) (24954000-6; Транексамова кислота (Tranexamic acid) (33621200-1); Гепарин 
натрій (Heparin sodium) (33621100-0); Ацикловір (Aciclovir) (33651400-2); Гідрокортизон 
(Hydrocortisone) (33642200-4); Глюкоза (Glucose) (33692700-4); Дексаметазон 
(монопрепарат та його комбінації) (Dexamethasone) (33642200-4); Ацетазоламід 
(Acetazolamide) (33600000-6); Метилдопа (Methyldopa) (33622200-8); Допамін (Dopamine) 
(33600000-6); Дротаверин(Drotaverine) (33612000-3); Суксаметоній (Suxamethonium) 
(33692500-2); Еноксапарин (Enoxaparin) (33620000-2); Ібупрофен (Ibuprofen) (33661200-
3); Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) (33622100-7); Ізосорбіду динітрат (Isosorbide 
dinitrate) (33622100-7); Імуноглобулін людини антирезусRho(D) (Anti-
D(rh)immunoglobulin) (33600000-6); Калію йодид (Potassium iodide) (33642300-5); 
Каптоприл (Captopril) (33622200-8); Карбамазепін (Carbamazepine) (33661300-4); 
Карведілол (Carvedilol) (33622600-2); Карведілол (Carvedilol) (33622600-2); Аміодарон 
(Amiodarone) (33622000-6); Гідрокортизон (Hydrocortisone) (33642200-4); Лідокаїн 
(Lidocaine) (33661200-3); Лідокаїн (Lidocaine) (33661200-3); Лоперамід (Loperamide) 
(33614000-7); Цефтріаксон (Ceftriaxone) (33651300-1); Лоратадин (Loratadine)  (33675000-
2); Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) (33631400-6); Кислота 
ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) (33631400-6); Магнію сульфат (Magnesium sulfate) 
(33692000-7); Цефтріаксон (Ceftriaxone) (33651300-1); Фенілефрин (Phenylephrine) 
(33622000-6); Метоклопрамід (Metoclopramide) (33612000-3); Метопролол (Metoprolol) 
(33622600-2); Метопролол (Metoprolol) (33622600-2); 
Метронідазол(Metronidazole)(33651100-9); Метронідазол (Metronidazole) (33641100-6); 
Моксифлоксацин (Moxifloxacin) (33651100-9); Натрію тіосульфат (Thiosulfate) 
(33692500-2); Ніфедіпін (Nifedipine) (33622700-3); Окситоцин (Oxytocin) (33642100-3); 
Омепразол (Omeprazole) (33610000-9); Омепразол (Omeprazole) (33610000-9); 
Цефтріаксон (Ceftriaxone) (33651300-1); Декспантенол (Dexpanthenol) (33631000-2); 
Кофеїну цитрат (Caffeine citrate) (33661600-7); Пілокарпін (Pilocarpine) (33600000-6); 
Преднізолон (Prednisolon) (33622100-7); Неостигмін (Neostigmine) (33600000-6); Протамін 



(Protamine) (33621200-1); Ранітидин (Ranitidine) (33612000-3); Терліпресин (Terlipressin) 
(33600000-6); Рифампіцин (Rifampicin) (33651100-9) ; Мофетил мікофенолат 
(Mycophenolic acid) (33600000-6); Спіронолактон (Spironolactone) (33622300-9); 
Спіронолактон (Spironolactone) (33622300-9); Стрептокіназа (Streptokinase) (33621100-0); 
Сульфасалазин (Sulfasalazine) (33600000-6); Офлоксацин (Ofloxacin) (33600000-6); 
Еноксапарин (Enoxaparin) (33620000-2); Еноксапарин (Enoxaparin) (33620000-2); 
Еноксапарин (Enoxaparin) (33620000-2); Флуконазол (Fluconazole) (33651200-0); Фолієва 
кислота (Folic acid) (33600000); Фуросемід (Furosemide) (33622300-9); Хлоргекседин 
(Chlorhexidine)  (33631600-8); Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) (33651100-9); 
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) (33651100-9); Ціанокобаламін (Cyanocobalamin) 
(33621300-2); Бупівакаїн (Bupivacaine) (33661100-2); Бупівакаїн (Bupivacaine) (33661100-
2); Теофілін ( Theophylline) (33670000-7); Еноксапарин (Enoxaparin) (33620000-2); 
Еноксапарин (Enoxaparin) (33620000-2); Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) (33670000-7); 
Складний розчин: натрію хлорид+калію хлорид+ кальцію хлорид  
(Electrolytes)(33692510-5); Складний розчин: натрію хлорид+калію хлорид+ кальцію 
хлорид  (Electrolytes)(33692510-5); Фітоменадіон (Phytomenadione) (33692500-2) ДК 
021:2015 33600000-6 - Фармацевтична продукція» 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  
ВІДКРИТІ ТОРГИ ID: UA-2022-07-19-003571-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 

Міжнародна 
непатентована назва 

Торгівельна 
назва або 

еквівалент* 

Форма випуску, 
доза лікарського 

засобу 

Од.   
вим 

Кількіс
ть 

1 
Епінефрин 

(Epinephrine) (3622000-
6) 

АДРЕНАЛІН 
розчин для 

ін'єкцій 1,82 
мг/мл по 1мл №10 

уп 200 

2 
Азитроміцину 
(Azithromycin) 
(33631400-6) 

АЗИМЕД 
пор д/п сусп 

200мг/5мл 30 мл 
№ 1 

фл 40 

3 
Диклофенак 

(Diclofenac) (33632100-
0) 

АЛМІРАЛ 
розчин для 

ін'єкцій 75 мг/3мл 
по 3 мл №5 

уп 1100 

4 Амоній (Ammonia) 
(24410000-1) АМІАК 

розчин для 
зовнішнього 

застосування 10% 
по 40 мл 

фл 500 

5 Амікацин (Amikacin) 
(33651100-9) АМІЦИЛ 

ліофілізат для 
розчину для 

ін'єкцій по 0,5 г, 
флакони з 

ліофілізатом 

амп 10 

6 Амікацин (Amikacin) 
(33651100-9) АМІЦИЛ 

ліофілізат для 
розчину для 

ін'єкцій по 1,0 г, 
флакони з 

ліофілізатом 

амп 100 



7 Ампіцилін (Ampicillin) 
(33651300-1) АМПІЦИЛІН порошок д/ін 1г 

фл фл 300 

8 
Аміодарон 

(Amiodarone) 
(33622000-6) 

АРИТМІЛ 
розчин для 

ін'єкцій 150мг\мл 
по 3мл №5 

уп 20 

9 
Аміодарон 

(Amiodarone) 
(33622000-6) 

АРИТМІЛ  таблетки по 200 
мг №20 уп 10 

10 Атропін (Atropine) 
(33690000-3) АТРОПІН 

розчин для 
ін’єкції 1 мг/мл по 

1 мл №10 
уп 300 

11 Ацикловір (Aciclovir) 
(33651400-2) АЦИКЛОВІР  таблетки по 200 

мг №20 уп 5 

12 
Парацетамол 
(Paracetamol) 
(33674000-5) 

АНАПІРОН 
розчин для 

інфузій 10 мг/мл 
100,0 мл  

 фл 500 

13 

Барію сульфат для 
рентгеноскопії (Barium 

sulfate without 
suspending agents) 

(33696800-3) 

БАРІЮ 
СУЛЬФАТ 

ДЛЯ 
РЕНТГЕНОС

КОПІЇ 

порошок для 
приготування 

суспензії по 80 г 
№1 

фл 30 

14 Повідон-йод (Povidone-
iodine) (33631600-8) БЕТАДИН® 

розчин для 
зовнішнього та 

місцевого 
застосування 10% 

по 1000 мл №1 

фл 500 

15 
Метопролол 

(Metoprolol) (33600000-
6) 

БЕТАЛОК  
Розчин для 

ін"єкцій 0,1% амп 
5мл №5 

уп 5 

16 Бісопролол (Bisoprolol) 
(33622000-6) БІСОПРОЛ таблетки по 2,5 мг 

№50 уп 10 

17 Бісопролол (Bisoprolol) 
(33622000-6) БІСОПРОЛ таблетки по 5 мг 

№30 уп 50 

18 Бісопролол (Bisoprolol) 
(33622000-6) БІСОПРОЛ таблетки по 10 мг 

№30 уп 20 

19 Варфарин (Warfarin) 
(33600000-6) ВАРФАРЕКС 

Таблетки по 5 мг 
по 100 таб у 

контейнері по 1 
контейнеру в 

пачці з картону 

уп 100 

20 
Вода для ін'єкцій  

(Aqua pro injectionibus) 
(33692500-2) 

ВОДА ДЛЯ 
ІН'ЄКЦІЙ 

розчинник для 
приготування 
розчину для 

ін'єкцій по 2 мл 
№10 

уп 500 

21 
Вугілля активоване 
(Charcoal medicinal) 

(24954000-6 

ВУГІЛЛЯ 
АКТИВОВА

НЕ 

таблетки по 0,25г 
№10 уп 500 



22 
Транексамова кислота 

(Tranexamic acid) 
(33621200-1) 

ГЕМОТРАН
® 

таблетки, вкриті 
плівковою 

оболонкою по 500 
мг №30 

уп 40 

23 
Гепарин натрій 

(Heparin sodium) 
(33621100-0) 

ГЕПАРИН 

розчин для 
ін'єкцій, 5000 

МО/мл по 5мл у 
флаконі №5 

уп 300 

24 Ацикловір (Aciclovir) 
(33651400-2) ГЕРПЕВІР® 

порошок для 
розчину для 

ін'єкцій по 250 мг 
№10 

уп 5 

25 
Гідрокортизон 

(Hydrocortisone) 
(33642200-4) 

ГІДРОКОРТИ
ЗОНУ 

АЦЕТАТ 

суспензія для 
ін'єкцій 2,5% по 2 

мл №10 
уп 50 

26 Глюкоза (Glucose) 
(33692700-4) ГЛЮКОЗА 

розчин для інєкції 
400мг/мл по 20 мл 

№10 
уп 50 

27 

Дексаметазон 
(монопрепарат та його 

комбінації) 
(Dexamethasone) 

(33642200-4) 

ДЕКСАМЕТ
АЗОН 

розчин для 
ін'єкцій 4 мг/мл 

по 1 мл №10 
уп 2000 

28 
Ацетазоламід 

(Acetazolamide) 
(33600000-6) 

ДІУРЕМІД 
Таблетки по 250 

мг № 10 * 2  у 
блістерах 

уп 5 

29 
Метилдопа 

(Methyldopa) 
(33622200-8) 

ДОПЕГІТ® таблетки по 250 
мг №50 уп 30 

30 Допамін (Dopamine) 
(33600000-6) 

ДОФАМІН 
ДАРНИЦЯ 

концентрат для 
розчину для 

інфузій 40 мг/ мл 
по 5 мл в ампулі , 

по 5 ампул у 
контурній  
чарунковій  

упаковці по 2 
контурні 
чарункові 

упаковки в пачці 

уп 100 

31 Дротаверин(Drotaverine
) (33612000-3) 

ДРОТАВЕРИ
Н 

розчин для 
ін'єкцій 20 мг/мл 

по 2 мл№5 
уп 400 

32 
Суксаметоній               

(Suxamethonium) 
(33692500-2) 

ДИТИЛІН 
розчин для 

ін'єкцій 20 мг/мл 
по 5 мл №10 

 уп 180 

33 
Еноксапарин 

(Enoxaparin) (33620000-
2) 

ЕНОКСАПАР
ИН 

розчин для 
ін'єкцій 10000 

анти-Ха МО/мл 
по 3 мл №1 

фл 1000 

34 Ібупрофен (Ibuprofen) 
(33661200-3) 

ІБУПРОФЕН-
ДАРНИЦЯ 

таблетки по 200 
мг №50 уп 10 



35 
Ізосорбіду динітрат 
(Isosorbide dinitrate) 

(33622100-7) 
ІЗО-МІК 

концентрат для 
розчину для 

інфузій, 1 мг/мл, 
по 10 мл в ампулі 

№1 

уп 30 

36 
Ізосорбіду динітрат 
(Isosorbide dinitrate) 

(33622100-7) 
ІЗО-МІК® 

таблетки 
сублінгвальні по 5 

мг №50 
уп 10 

37 

Імуноглобулін людини 
антирезусRho(D) (Anti-
D(rh)immunoglobulin) 

(33600000-6) 

ІМУНОГЛОБ
УЛІН 

АНТИРЕЗУС  
RHD(D) 

ЛЮДИНИ 

Розчин для 
ін"єкцій 1200 МО 

(  300 мкг 
імуноглобуліну)п
о 1 мл в ампулах 

№ 1 

уп 100 

38 Калію йодид (Potassium 
iodide) (33642300-5) 

ЙОДОМАРИ
Н® 200 

таблетки по 200 
мкг №50 уп 25 

39 Каптоприл (Captopril) 
(33622200-8) КАПТОПРИЛ таблетки по 25 мг 

№20 уп 250 

40 
Карбамазепін 

(Carbamazepine) 
(33661300-4) 

КАРБАМАЗЕ
ПІН 

таблетки по 200 
мг №20 уп 10 

41 Карведілол (Carvedilol) 
(33622600-2) 

КАРВЕДИЛО
Л-КВ 

таблетки по 25 мг 
№30 уп 10 

42 Карведілол (Carvedilol) 
(33622600-2) 

КАРВЕДИЛО
Л-КВ  

таблетки по 12,5 
мг №30 уп 10 

43 
Аміодарон 

(Amiodarone) 
(33622000-6) 

КОРДАРОН® 
розчин для 

ін'єкцій 50 мг/мл 
по 3 мл № 6 

уп 20 

44 
Гідрокортизон 

(Hydrocortisone) 
(33642200-4) 

КОРТИДЕРМ крем 1 мг/г по 30 
г №1 уп 5 

45 Лідокаїн (Lidocaine) 
(33661200-3) ЛІДОКАЇН 

розчин для 
ін'єкцій 100 мг/мл 

по 2 мл №10 
уп 50 

46 Лідокаїн (Lidocaine) 
(33661200-3) ЛІДОКАЇН 

розчин для 
ін'єкцій 20мг/мл 

по 2мл №10 
уп 500 

47 
Лоперамід 

(Loperamide) 
(33614000-7) 

ЛОПЕРАМІД
У 

ГІДРОХЛОР
ИД "ОЗ 

таблетки по 2 мг 
№20 уп 10 

48 
Цефтріаксон 
(Ceftriaxone) 
(33651300-1) 

ЛОРАКСОН пор д/ін 1000мг 
№12 уп 50 

49 Лоратадин (Loratadine)  
(33675000-2) ЛОРАТАДИН сироп 1 мг/мл по 

90 мл №1 фл 5 

50 

Кислота 
ацетилсаліцилова 

(Acetylsalicylic acid) 
(33631400-6 

ЛОСПИРИН
® 

таблетки, вкриті 
оболонкою, 

кишковорозчинні 
по 75 мг №120 

уп 5 



51 

Кислота 
ацетилсаліцилова 

(Acetylsalicylic acid) 
(33621100-0) 

МАГНІКОР 

таблетки, вкриті 
плівковою 

оболонкою по 75 
мг №100 

уп 100 

52 
Магнію сульфат 

(Magnesium sulfate) 
(33692000-7) 

МАГНІЮ 
СУЛЬФАТ 

розчин для 
ін'єкцій 250 мг/мл 
по 10 мл в ампулі 

№10 

уп 1800 

53 
Цефтріаксон 
(Ceftriaxone) 
(33651300-1) 

МЕДАКСОН пор д/ін 1000мг 
№10 уп 350 

54 
Фенілефрин 

(Phenylephrine) 
(33622000-6) 

МЕЗАТОН 
розчин для 

ін'єкцій 10 мг/мл 
по 1 мл №10 

уп 50 

55 
Метоклопрамід 

(Metoclopramide) 
(33612000-3) 

МЕТОКЛОП
РАМІД 

розчин для 
ін'єкцій 5 мг/мл 
по 2 мл в ампулі 

№10 

уп 400 

56 
Метопролол 

(Metoprolol) (33622600-
2) 

МЕТОПРОЛ
ОЛ 

таблетки по 100 
мг №30 уп 10 

57 
Метопролол 

(Metoprolol) (33600000-
6) 

МЕТОПРОЛ
ОЛ 

Таблетки по 50 мг 
по 10 табл у 
блістері по 3 

блістери у пачці 

уп 10 

58 
Метронідазол  

(Metronidazole) 
(33651100-9) 

МЕТРОНІДА
ЗОЛ 

розчин для 
інфузій, 5 мг/мл, 

по 100 мл у 
пляшках скляних 

фл 4000 

59 
Метронідазол 

(Metronidazole) 
(33641100-6)  

МІСТОЛ® 
супозиторії 

вагінальні по 500 
мг №10 

уп 10 

60 
Моксифлоксацин 

(Moxifloxacin) 
(33651100-9) 

МОКСІКУМ табл в/о 400мг №7 уп 10 

61 
Натрію тіосульфат 

(Thiosulfate) (33692500-
2) 

НАТРІЮ 
ТІОСУЛЬФА

Т 

розчин для 
ін'єкцій 300 мг/мл 

по 5мл №10 
уп 20 

62 Ніфедіпін (Nifedipine) 
(33622700-3) НІФЕДИПІН 

таблетки, вкриті 
оболонкою по 10 

мг №50 
уп 50 

63 Окситоцин (Oxytocin) 
(33642100-3) 

ОКСИТОЦИ
Н 

УГОРЩИНА 

розчин для 
ін'єкцій 5 МО/1 
мл по 1 мл №5 

уп 500 

64 
Омепразол 

(Omeprazole) 
(33610000-9) 

ОМЕПРАЗОЛ  ліофіл пор д/ін р-
ну 40 мг № 1 фл 6000 

65 
Омепразол 

(Omeprazole) 
(33610000-9) 

ОМЕПРАЗОЛ  капсули по 20мг 
№10 уп 10 

66 
Цефтріаксон 
(Ceftriaxone) 
(33651300-1) 

ОНТАЗЕН пор д/ін фл №1 фл 2000 



67 
Декспантенол 
(Dexpanthenol) 
(33631000-2) 

ПАНТЕНОЛ мазь 50 мг/г по 
30г №1 шт 10 

68 
Кофеїну цитрат 
(Caffeine citrate) 

(33661600-7) 
ПЕЙОНА 

розчин для 
інфузій та 
орального 

застосування 20 
мг/мл по 1 мл 

№10 

уп 2 

69 
Пілокарпін 

(Pilocarpine) (33600000-
6) 

ПІЛОКАРПІ
НУ 

ГІДРОХЛОР
ИД 

краплі очні , 10 
мг/мл по 10 мл у 
флаконах № 1 у 

комплекті з 
кришкою-

крапельницею 

уп 10 

70 
Преднізолон 
(Prednisolon) 
(33622100-7) 

ПРЕДНІЗОЛ
ОН 

розчин для 
ін'єкцій 30 мг/мл 
по 1 мл в ампулі 

№5 

уп 330 

71 
Неостигмін 

(Neostigmine) 
(33600000-6) 

ПРОЗЕРИН 

Розчин для 
ін'єкцій 0,5 мг/ мл 
по 1 мл в ампулах  

№ 10 

уп 50 

72 Протамін (Protamine) 
(33621200-1) 

ПРОТАМІНУ 
СУЛЬФАТ 

розчин для 
ін'єкцій 1000 

MО/мл по 5 мл у 
флаконі №5 

уп 50 

73 Ранітидин (Ranitidine) 
(33612000-3 

РАНІТИДИН-
ДАРНИЦЯ 

таблетки, вкриті 
оболонкою по 150 

мг №20 
уп 20 

74 
Терліпресин 
(Terlipressin) 
(33600000-6) 

РЕМЕСТИП 

Розчин для 
ін"єкцій 0,1 мг/мл 
, по 2 мл в ампулі, 

по 5 ампул в 
картонній 
упаковці 

уп 8 

75 
Рифампіцин 

(Rifampicin) (33651100-
9)  

РИФАМПІЦ
ИН 

капсули по 150 мг  
№20 уп 5 

76 
Мофетил мікофенолат 

(Mycophenolic acid) 
(33600000-6) 

СЕЛЛСЕПТ капсули по 250 мг 
№100 уп 15 

77 
Спіронолактон 
(Spironolactone) 

(33622300-9) 

СПІРОНОЛА
КТОН  

таблетки 
50мг№30 уп. 100 

78 
Спіронолактон 
(Spironolactone) 

(33622300-9) 

СПІРОНОЛА
КТОН  

таблетки по 100мг 
№30 уп 50 

79 
Стрептокіназа 
(Streptokinase) 
(33621100-0) 

СТРЕПТОКІ
НАЗА-

БІОФАРМА 

ліофілізат для 
розчину для 

інфузій по 1 500 
000 МО флакон 

№1 

фл 10 



80 
Сульфасалазин 
(Sulfasalazine) 
(33600000-6) 

СУЛЬФАСА
ЛАЗИН 

Таблетки вкриті  
плівкою 

оболонкою по 500 
мг по 10 табл. у 

блістері по 5 
блістерів  у 

картонній коробці 

уп 10 

81 
Офлоксацин 

(Ofloxacin) (33600000-
6) 

УНІФЛОКС 
Краплі очні/ 

вушні 0,3% по 5 
мл у флаконах №1 

фл 30 

82 
Еноксапарин 

(Enoxaparin) (33620000-
2) 

ФЛЕНОКС 

розчин для 
ін'єкцій, 10000 
анти-Ха МО/мл 
по 0,4 мл (4000 

анти-Ха МО) №10 

уп 100 

83 
Еноксапарин 

(Enoxaparin) (33620000-
2) 

ФЛЕНОКС 

розчин для 
ін'єкцій, 10000 
анти-Ха МО/мл 
по 0,8мл (8000 

анти-Ха МО) №2 

уп 10 

84 
Еноксапарин 

(Enoxaparin) (33620000-
2) 

ФЛЕНОКС® 

розчин для 
ін’єкцій 10 000 
анти-Ха МО/мл 
по 0,6 мл №10 

уп 10 

85 
Флуконазол 
(Fluconazole) 
(33651200-0) 

ФЛУКОНАЗ
ОЛ 

капсули по 100 мг 
№10 уп 10 

86 Фолієва кислота (Folic 
acid) (33600000 

ФОЛІЄВА 
КИСЛОТА 

Таблетки по 1 мг 
№ 50 фл уп 20 

87 
Фуросемід 

(Furosemide) 
(33622300-9) 

ФУРОСЕМІД 
розчин для 

ін'єкцій 10 мг/мл 
по 2 мл №10 

уп 100 

88 
Хлоргекседин 
(Chlorhexidine)  
(33631600-8) 

ХЛОРГЕКСЕ
ДИН 

розчин для 
зовнішнього 
застосування 

0,05% по 100мл 
№1 

фл 10 

89 
Ципрофлоксацин 

(Ciprofloxacin) 
(33651100-9) 

ЦИПРОФЛО
КСАЦИН 

краплі очні та 
вушні, 3 мг/мл по 

5 мл у флаконі 
№1 

фл 100 

90 
Ципрофлоксацин 

(Ciprofloxacin) 
(33651100-9)  

ЦИПРОФЛО
КСАЦИН 

таблетки, вкриті 
оболонкою по 500 

мг №10 
уп 10 

91 
Ціанокобаламін 

(Cyanocobalamin) 
(33621300-2) 

ЦІАНОКОБА
ЛАМІН 

розчин для 
ін'єкцій, 0,5 мг/мл 

по 1 мл №10 
уп 50 

92 
Бупівакаїн 

(Bupivacaine) 
(33661100-2) 

Лонгокаїн 
розчин для 

ін'єкцій 5мг/мл 
5мл №5 

уп  10 

93 
Бупівакаїн 

(Bupivacaine) 
(33661100-2) 

БУПІВКАЇН-
СПІНАЛ  

розчин для 
ін'єкцій 5мг/мл 

4мл №5 
уп  30 



94 
Теофілін ( 

Theophylline) 
(33670000-7) 

Еуфілін 
розчин для 

ін'єкцій 20мг/мл 
5мл №10 

уп 200 

95 
Еноксапарин 

(Enoxaparin) (33620000-
2) 

КЛЕКСАН 
300 р-н 10000 
анти-ХаМО/мг 

3мл 
фл 5 

96 
Еноксапарин 

(Enoxaparin) (33620000-
2) 

КЛЕКСАН 

розчин для 
ін'єкцій, 10000 
анти-Ха МО/мл 
по 0,4 мл (4000 

анти-Ха МО) №10 

уп 12 

97 
Ацетилцистеїн 
(Acetylcysteine) 

(33670000-7) 
Інгаміст 

розчин для ін'єкції 
100мг/мл 3мл 

№10 
уп 30 

98 

Складний розчин: 
натрію хлорид+калію 

хлорид+ кальцію 
хлорид  

(Electrolytes)(33692510-
5) 

Рінгера 
розчин 

розчин для 
інфузій, по 200мл 

у пляшках 
фл 500 

99 

Складний розчин: 
натрію хлорид+калію 

хлорид+ кальцію 
хлорид  

(Electrolytes)(33692510-
5) 

Рінгера 
розчин 

розчин для 
інфузій, по 400 мл 

у пляшках 
фл 2500 

100 
Фітоменадіон 

(Phytomenadione) 
(33692500-2) 

Канавіт 
розчин для 

ін'єкцій 10мг/1мл 
№5 

уп 100 

 
 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
 
4 207 367 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% 
 


