
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2” 

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі лікарських засобів, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне 

підприємство “Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради; майдан 30-річчя 

Перемоги,2,  м. Кривий Ріг, 50056; код за ЄДРПОУ — 01986397; категорія замовника — юридична особа, яка 

забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Лікарські засоби за ДК 

021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 33600000-6 «Фармацевтична продукція»: 

МИРЦЕРА®/MIRCERA® (Methoxy polyethylene glycol-epoetin). 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  відкриті торги, UA-2022-03-14-001718-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 585 316,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено потребою замовника на 2022 рік з урахуванням виділених 

додаткових коштів та цінами зазначеними в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом 

на15.02.2022р, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ 

наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із 

змінами.  

Ціна згідно реєстру – 1819,31 грн. + 10% (надбавка) +7% (ПДВ) = 2141,33 грн. 

Розмір бюджетного призначення: 585 316,00 грн,  згідно з розрахунками.. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання до  31.12.2022 

р.  

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості паперу визначені з урахуванням реальних потреб 

підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Найменування лікарського засобу од.виміру к-сть 

МИРЦЕРА®/MIRCERA® Розчин для ін`єкцій 50 мкг/0,3 

мл 50 мкг/0,3 мл у попередньо наповненому шприцу разом 

з голкою для ін'єкцій №1 в картонній коробці з 

маркуванням українською мовою 

уп. 273 

 

 


