
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - 

юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади 

       2.    Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична продукція (для 

тварин) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-15-013647-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:   

 

                  № 

п/п 

п/п     

Найменування 

товару 

Код ДК 

021:2015 

Технічні та якісні характеристики 

та інші характеристики предмета 

закупівлі 

(вид, сорт, розмір, колір і т.д.) 

Оди

ниця 

вимі

ру 

 

Кількіс

ть 

1 
Вормікіл, 

таблетки, 0.5 гр 
33600000-6 

таблетки 0,5 гр. По 10 таблеток у 

блістері, по 2 блістери у пачці 

МНН: albendazole 

АТХ:  P02CA03 

уп 40 

2 

Імкар 120, 

розчин для 

ін'єкцій, 

флакон по 10 

мл 

33600000-6 

розчин для ін’єкцій, флакон по 10 

мл 

МНН: ivermectin Ivermectin 

 

фл 5 

3 

Катозал, 10 % 

розчин для 

ін'єкцій, 

флакон по 100 

мл 

33600000-6 

10% розчин для ін’єкцій, флакон  

по 100 мл 

МНН: cyanocobalamin 

 

фл 10 

4 

Метакам, 

розчин для 

ін'єкцій, 

флакон по 50 

мл 

33600000-6 

розчин для ін’єкцій, флакон по 50 

мл 

МНН: Meloxicam 

АТХ: М01А С06 

фл 5 

5 

Роборанте 

Калієр, розчин 

для ін'єкцій, 

флакон по 100 

мл 

33600000-

6 

розчин для ін’єкцій, флакон по 100 

мл 

МНН:  calcium chloride 

 

фл 5 



 5. Очікувана вартість предмета закупівлі 23 590 грн з ПДВ 

        6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, враховуючи динаміку цін 

на товари, доставку, належну якість товару, бюджетне призначення та проведення 

моніторингу цін. 

6 

Чемі Cпрей, 

розчин для 

ін'єкцій, 

флакон по 200 

мл 

33600000-

6 

суспензія для зовнішнього 

застосування, розчин для ін’єкцій, 

флакон по 200 мл 

МНН:  chloramphenicol 

 

фл 10 

7 

Цифлодекс, 

суспензія, 

флакон по 10 

мл 

33600000-

6 

краплі очні та вушні, суспензія, 

флакон по 10 мл 

МНН: cefpodoxime 

 

фл 20 


