
ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі Фармацевтична 
продукція, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 
закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про 
ефективне використання державних коштів» (зі змінами) постанови Кабміну № 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:
Комунальна установа «Новоборівський психоневрологічний інтернат» Житомирської 
обласної ради, 12114,Житомирська обл.,Житомирський район, смт. Нова Борова,вул. 
Лісна,2а; 33920250
Категорія замовника: відповідно пункт 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні 
закупівлі».
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): Фармацевтична продукція за кодом ДК 021:2015 33600000-6 
Фармацевтична продукція на 2022 рік.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги,иА-2022-07-13-005386-а. 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета 
закупівлі: 199998,00 грн.
Загальна кількість необхідного до закупівель обсягу фармацевтичної продукції 
сформована виходячи із обсягів використання замовника за 2021 рік. Очікувана вартість 
передбачена кошторисом та річним планом закупівель на 2022 рік, грунтується на всіх 
фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що 
сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного 
законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. Розрахунок очікуваної 
вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки щодо розрахунку 
очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, щодо передумов здійснення 
закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом 
моніторингу середньоринкових цін на фармацевтичну продукцію, актуальних на момент 
моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової 
інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах 
постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «Рго2огго» 
щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.
Розмір бюджетного призначення: 199998,00 грн.
Загальна кількість необхідного до закупівель обсягу фармацевтичної продукції 
сформована виходячи із їх обсягів використання замовника за 2021 рік.
Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2022 р.


