
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 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-10-005323-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.) 

Одиниця 

виміру 

 

Кількість 

1 
Амброксол, табл. 

30 мг № 20 
33600000-6 

таблетки по 30 мг, по 10 таблеток у 

блістері, по 2 блістери у пачці 

МНН: Аmbroxolum 

АТХ: R05CB06 

уп 50 

2 
Амоксил-К табл. 

№ 14 
33600000-6 

таблетки, вкриті плівковою оболонкою 

875 мг/125 мг, по 7 таблеток у блістері, 

по 2 блістери в пачці з картону 

МНН:Comb drug (Amoxycillinum, 

Clavulanic acidum) 

АТХ: J01CR02 

уп 40 

3 
Ангілекс спрей 

30мл 
33600000-6 

спрей для ротової порожнини 1 мл 

препарату містить гексетидину  1 мг, 

холіну саліцилату  5 мг, хлорбутанолу 

гемігідрату  2,5 мг по 50 мл у флакон з 

оральним роспилювальним 

пристроємі; по 1 флакону в коробці з 

картону 

МНН: Comb drug 

АТХ: R02AA20 

шт 15 

4 
Аскорил, табл. 

№50 
33600000-6 

таблетки,1 т. містить: сальбутамол: 

2мг, гвайфенезин: 100мг, бромгексин: 

8мг, по 10 таблеток у блістері, по 5 

блістерів у картонній упаковці 

МНН: Comb drug 

АТХ: АТХ R05C A10 

уп 10 

5 

Бетадин розчин 

д/зовн. та місц. 

заст. 10 % по 30 

мл у флак 

33600000-6 

повідон-йод: 100мг/мл, по 30 мл у 

флаконі з крапельницею; по 1 флакону 

у картонній пачці 

МНН: Povidone-iodine 

АТХ: D08A G02 

фл 5 

6 

Гропринозин 

табл. 500 мг № 

50 

33600000-6 

таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у 

блістері, по 5 блістерів у пачці 

МНН: Inosine pranobex 

АТХ: J05A X05 

уп 30 

7 
Діамант. зален. 

р-н сп. 1% 25 мл 
33600000-6 

розчин для зовнішнього застосування, 

спиртовий 1% по 20 мл у флаконах-

крапельницях 

МНН: Brilliant green 

АТХ: D08AX 

фл 10 



 

8 
Евказолін аква 

наз. спрей 10 мл 
33600000-6 

спрей назальний: ксилометазолін 1мг/г 

по 10 г у флаконі 

МНН: Хуlometazoline 

АТХ: R01А А07 

фл 50 

9 
Інгаліпт спрей 30 

г 

 

 

 

 

33600000-6 

спрей для ротової порожнини по 30 г. 

1 балон містить: стрептоциду 

розчинного 0,75 г, сульфатіазолу 

натрію у перерахуванні на 

сульфатіазол натрію безводний 0,54 г, 

тимолу 0,015 г, олії евкаліптової 

(Oleum Eucalypti) 0,015 г, олії м'яти 

перцевої (Oleum Mentae piperitae) 0,015 

г 

МНН: Comb drug 

АТХ: R02A А20 

фл 30 

10 
Комбігрип декса 

таб.№ 80 

 

 

 

 

33600000-6 

1 таблетка містить: декстрометорфан 

10мг, фенилэфрин 10мг, кофеин 30мг, 

парацетамол 500мг, хлорфенамин 2мг, 

по 8 таблеток у блістері з фольги 

алюмінієвої, по 1 блістеру у пачці з 

картону, по 10 пачок поміщають у 

пачку з картону 

МНН: paracetamol, combinations 

Paracetamol, combinations 

АТХ: N02B E51 

уп 15 

11 Люголя р-н 

 

 

 

33600000-6 

розчин д/зовн. заст., 1 г розчину 

містить йоду 10 мг, калію йодиду 20 

мг,  по 25 г у флаконах 

МНН: Comb drug 

АТХ: RO2AA2O 

фл 20 

12 

Метоклопрамід, 

таблетки по 10 

мг №50 

 

 

 

33600000-6 

1 таблетка містить метоклопраміду 

гідрохлориду 10 мг, по 10 таблеток у 

контурній чарунковій упаковці, по 5 

контурних чарункових упаковок у 

пачці 

МНН: Metoclopramidum 

АТХ: А03FА01 

уп 2 

13 

Натрію хлорид 

розчин д/інф. 0.9 

% по 100 мл 

 

 

33600000-6 

розчин для інфузій 9 мг/мл по 100 мл у 

флаконах 

МНН: Sodium chloride 

АТХ: B05XA03 

фл 10 

14 

Натрію хлорид, 

розчин д/ін. 9 

мг/мл по 5 мл 

№10  в амп. 

 

 

 

33600000-6 

розчин для інфузій 9 мг/мл, по  5 мл в 

ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки в пачці 

МНН: Sodium chloride 

АТХ: B05XA03 

уп 10 

15 

Небуфлюзон 

суспензія д/інг. 1 

мг/мл по 2 мл 

№10 у конт. 

 

 

33600000-6 

суспензія д/інг.  1 мл суспензії містить 

флютиказону пропіонату 1 мг, по 2 мл, 

по 2 мл у контейнері однодозовому; по 

10 контейнерів у пакеті; по 1 пакету в 

пачці з картону 

МНН: Fluticasone 

АТХ: R03B A05 

уп 10 

16 
Німесил гран. 

пак. 2 г № 30 
33600000-6 

1 однодозовий пакет по 2 г гранул 

містить німесуліду 100 мг, по 30 саше 

в  упаковці, №30 

МНН: Nimesulidum 

АТХ: M01AX17 

уп 10 

17 

Омепразол, 

капсули 

гастрорезист. тв. 

по 20 мг №30 

 

 

33600000-6 

капсули по 20 мг по 10 капсул у 

контурній чарунковій упаковці, по 3 

контурних чарункових упаковок у 

пачці 

МНН: Omeprazolum 

АТХ: А02ВС01 

уп 5 

18 
Пантестин гель 

туба 15 г № 1 

 

 

33600000-6 

гель, 1 г гелю містить: дексапантенолу 

- 50 мг, мірамістину (у перерахуванні 

на безводну речовину) - 5 мг по 15 г у 

тубі; по 1 тубі в пачці 

МНН: dexpanthenol, myramistin 

АТХ: D03AX50 

шт 20 



 5. Очікувана вартість предмета закупівлі 71 110 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. 

19 

Димексид 

розчин н/ш по 50 

мл у флак 

 

 

33600000-6 

розчин нашкірний,1 флакон містить 

диметилсульфоксиду 50 мл, у флаконі; 

по 1 флакону в пачці 

МНН: Dimethyl sulfoxide 

АТХ: MO2AXOЗ 

фл 10 

20 
Ремантадин таб. 

50мг № 20 

 

 

33600000-6 

1 таблетка містить римантадину 

гідрохлорид – 0,05 г,по 10 таблеток у 

блістері; по 2 блістери в пачці 

МНН: Remantadin 

АТХ: J05AC02 

уп 50 

21 

Стрептоцид 

таблетки по 0.5 г 

№10 у бліс 

 

 

33600000-6 

1 таблетка містить стрептоциду 

(сульфаніламіду) 500 мг, по 10 

таблеток у блістері 

МНН: Sulfanilamide 

АТХ: J01Е В06 

уп 100 

22 

Стрепсілс 

інтенсив з медом 

та лимоном 

льодяники по 

8.75 мг №16 

 

 

33600000-6 

льодяники: флурбіпрофен 8,75мг, по 8 

льодяників у блістері, по 2 блістери у 

картонній коробці 

МНН: Flurbiprofen 

АТХ: R02A X01 

уп 20 

23 

Трахісан 

сублинг. таб. № 

20 

 

 

 

33600000-6 

таблетки для розсмоктування, 

тиротрицин: 0,5мг, лідокаїн: 1мг, 

хлоргексидин: 1мг, по 10 таблеток у 

блістері, по 2 блістери в картонній 

коробці 

МНН:  Comb drug 

АТХ: R02А 

уп 30 

24 
Фармацитрон 

пор. 23г №10 

 

 

 

33600000-6 

1 пакет містить парацетамолу 

(ацетамінофену) 500 мг, фенілефрину 

гідрохлориду 10 мг, феніраміну 

малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 

мг, 23г порошку у пакетах по10 пакетів 

у коробці 

МНН: Comb drug 

АТХ: N02BE51 

уп 40 

25 

Фуросемід р-н 

д/ін. 1% 2 мл 

№10 

 

 

33600000-6 

розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 2 мл в 

ампулі, по 10 ампул у контурній 

чарунковій упаковці, по 1 контурній 

чарунковій упаковці в пачці 

МНН: Furosemidum 

АТХ:  Furosemidum 

уп 4 


