
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: 
Суксаметоній (Suxamethonium) (33632200-1);Атракуріум (Atracurium) (33632200-1); 
Піпекуронію бромід (Pipecuronium bromide) (33632200-1); Тіопентал (Thiopental) 
(33661100-2);Морфін, комбінації (Morphine, combinations) (33661200-3); Натрію 
оксибутират (Sodium oxybate) (33661100-2);Тримеперидин (Trimeperidine)(33661200-3)  

(ДК 021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична продукція) 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями  
UA-2022-12-09-020732-a 
Обсяги: визначено відповідно до очікуваної потреби та бюджетного фінансування на  
придбання лікарських засобів на 2023 р. 
Технічні та якісні характеристики: 
№
 
з
/
п 
 

Конкретна назва 
предмета закупівлі 

згідно з 
Міжнародною 

непатентованою 
назвою 

Назва та опис лікарського засобу* Одиниці 
виміру Кількість 

1 Суксаметоній 
(Suxamethonium) 
(33632200-1) 

Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по  
5 мл  №10 ДИТИЛІН або еквівалент   уп 470 

2 Атракуріум  
(Atracurium) 
(33632200-1) 

Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 5 мл 
№5 
АТРАКУРІУМ або еквівалент   

уп 400 

3 Піпекуронію бромід 
(Pipecuronium 
bromide) 
(33632200-1) 

Ліофілізат порошок для ін'єкцій 4 мг з 
розчинником  №25 
АРДУАН або еквівалент 

уп 4 

4 Тіопентал 
(Thiopental)  
(33661100-2) 

Ліофілізат порошок для ін'єкцій 1000 
мг ТІОПЕНТАЛ або еквівалент флак 3200 

5 Морфін, комбінації 
(Morphine, 
combinations) 
(33661200-3) 

 Розчин для ін'єкцій  по 1 мл 
ОМНОПОН або еквівалент   амп 1000 

6 Натрію оксибутират 
(Sodium oxybate) 

(33661100-2) 

Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл по 10 
мл №10 
НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ або 
еквівалент   

уп 35 

7 Тримеперидин 
(Trimeperidine) 

(33661200-3) 

Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 1 мл  
ПРОМЕДОЛ або еквівалент   амп 500 



 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
594  315,00 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 (гранична оптово-відпускна ціна на основі референтного 
ціноутворення на лікарські засоби) 
Нпз — постачальницько-збутова надбавка в межах граничного розміру (10% від Цов); 
ПДВ – 7% 


