
Обrрунтування технiчних та якiсIIих хдрактеристпк предмета закупiвлi,
. _ро 

}м ipy бюдЖе гноl о прпзначення. оч il(yBaHoT Bapl ocтi предлtе га ]акупiвлi
(вlдповlдно до пункТу 4' постанови КМУ вiд 11.10.20l б Ne 710 (dlpo ефективЕе використанЕя

державпих rtоштiв>

1. Наймепуванця, мiсцезнаходжепня та iдентифiкацiйний код замовнпка в
€дппому державяому peccтpi юрпдпчних осiб, фiзичпих осiб - пiдприемцiв та
громадськпх формувапь, його категорiя: Дсржавпа установа <Нацiоцальяий Еауковий
центр <IЕститут кардiологii iMeBi академir<а М.Д.СтрфкескФ) НацiоЕальЕоТ акалемij
медичпих Еаук УкраiЕи; вул. Народвого Ополчення, 5, м. Ки'lЪ, 03151, УкраiЪа; код за
€дрпоу - 0201189З; категорiя замовника юридична особа, яка забезпЪчус потреби
держави або територiмьпоi громади.

2, Назва предмета закупiвлi i3 зазtrачеItпrlýt коду за €диним закупiвельцIIм
словником (у разi подiлу на лотп Taki вiдопrосr.i повпrпri зазначатися стосовно кожIrого
лота) та назвИ вiдповйвих клдсифirrаторiв tIредмета закупiвлi i частпн предме,га
закупiвлi (лотiв) (за паявностi): Лiкарськi засоби (Електролiти для ввлрiшньоЪенrrого
введепЕя (монопрепарати та в комбiнацiях) (Sodium chloTide); Електролiти л;tя
ввуцiшЕьовепЕого введенЕя (монопрепарати та в комбiпацiях) (Sodium chloride);
Електролiти д'rя вЕ}трiшцьовенЕого ввелеuня (мояопрепарати та в комбiяацiях) (Sodiunr
chloride); Вода для iн'екцiй (Aqua рrо iujcctioni); Натрiю IiдрокарбоЕат (Sodium bicar.bonatc);
Натрiю гiлрокарбонат (Sodium bicarborrate)), код ЛК 02l:2015: з36оо000-6 - Фарruц"urr"*,u
прод)тцiя.

3. Iдентифiкатор закYпiвлi: UA_2021-1 1-01_ОlЗ84З-а
4. Очiкувана Bapтicтb предмета закупiвлi: 470062,60 грн. (чотириста сiмдесят тисяч

шiстдесят двi гривнi шiстдесят копiйок) з J'IllB,
5. Обrрунтувацня Розмiру бюдrке1]IогО прпзtIпчення: розмiр бюджетного призЕачеrIIJя

лля закупiвлi визначениЙ в cyMi 470062,60 грп. (чgтириста сiмдесят тисяч шiстдесяl двi
гривtli шiстдесят копiйок) з П!В вiдповiдно до кошторису яа 2021 piK.

6. ОбlрунтуванЕя очiкуваЕоТ BapтocTi предгrста закупiвлi: fiля визначеввя очiкуваноi.
Bapтocтi предмета зак}тIiвлi BpaxoBallo лаrri рессгру оптово-вiдпускЕих цiн на лiкiрськi
засоби, який ведеться та оприлlоднюс,гьсrl МОЗ Украiни ( www.moz.gov.ua), вiдповiдлiо до
Еаказу Моз (про декларувапня змirlи о t,rово-вiдttlскних цiн на лiкарськi засоби стано! Ila
28 ховтяя 2021 року та вllесепЕя ix ло pecc,Ipy та внесення змiн до ресстру оптово-
вiдпускних цiп на лiкарськi засоби> вiл 29. l0.2021 р. Nl 2З 81, вимоги чинного законодавства,
що регулюють порядок формуванпя цiн на ,lовJри, шоло яких проводиться державilе
регулюваЕня цiп.

7. ОбfрунryванняTехнillних тх л|iicllll)r Iiр:lli,lсрисlик преДмегд закупiвлi; техlliчlli
та якiснi характеристики предмета закупiвлi (мгiFi , форма випуску, дозуванЕя тощо)
визЕаченi вiдповiдно до потреб замовника, врахов},ючи piвeнb високоспецiалiзованоi
допомоги кардiологiчним хворим, rlеобхi:пriсть бсзперебiйного функцiоЕуtsання уставовй l.а
H.uler(нoi оргаI]iзацij лiкувапьноiо процссу з урахуваIlIrям вимог чинноt.о законодавс,l.ва
УкраiЪи,


