
Інформація для публікації на веб-сайті Дніпровської міської ради та її виконавчих органів 
відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання коштів»
Найменування розпорядника коштів КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1. Замовник:
Назва замовника КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код за ЄДРПОУ 01984636
Місцезнаходження вул. Володимира Антоновича, 65, м. Дніпро, 49006
Посадові особи замовника, 
уповноважені здійснювати зв’язок з 
учасниками [прізвище, ім’я, по 
батькові, посада та адреса, номер 
телефону та телефаксу (із зазначенням 
коду міжміського телефонного 
зв’язку), електронна адреса]

Дубровських Марина Анатоліївна, заступник медичного директора з медсестринства, 
тел. (056) 726-41-53
тел./факс (056) 770-65-03, E-mail: clinic03@ukr.net

2. Номер закупівлі в електронній 
системі закупівель Prozorro UA-2021-06-24-001923-C

3. Предмет закупівлі:
Вид предмета закупівлі Товар
Конкретна назва предмета закупівлі Лікарські засоби різні (Лоті: Лікарські засоби для алерген-специфічної імунотерапії алергічних 

захворювань (Розчинна рідина для алергенів); Лот2: Алергени)
Коди та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і 
частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності)

ДК 021:2015: 33690000-3 - «Лікарські засоби різні»

4. Розмір бюджетного 
призначення за кошторисом або 
очікувана вартість предмета закупівлі 
(грн)

1000 000,00 грн.

5. Кількість 213 одиниць
6. Ціна за одиницю -
7. Обґрунтування технічних та 
якісних характеристик предмета

Необхідність у закупівлі зумовлено видом основної діяльності медичного закладу - надання 
своєчасної, якісної медичної допомоги населенню.

mailto:clinic03@ukr.net


закупівлі Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Замовника, 
стандартів якості даного виду товару та норм чинного законодавства .

Лот №1: Лікарські засоби для алерген-специфічної імунотерапії алергічних захворювань (Розчинна 
рідина для алергенів)

№
п\п

Найменування 
предмету закупівлі

Міжнародна 
непатентована 
назва (МНН) 

українською та 
англійською 

мовами

Форма випуску, 
дозування

Одиниця 
виміру Кількість

1 Розчинна рідина для 
алергенів
(Alginic acid)

Розчинна рідина для 
алергенів 
(Alginic acid)

Розчин для розведення 
алергенів при 
проведенні специфічної 
імунної терапії 
алергічних 
захворювань у скляних 
флаконах. 1 флакон 
містить розчинної 
рідини для алергенів 
4,5 мл. Вміст упаковки 
10 флаконів.

уп. 116

Лот №2: Алергени

№ 
п\п

Найменування предмету 
закупівлі

Міжнародна 
непатентована 
назва (МНН) 

українською та 
англійською 

мовами'

Форма випуску, 
дозування

Одиниця 
виміру Кількість

1 Г утаральдегіднополімеризований 
екстракт алергену
амброзії полинолистої (Ambrosia 
elatiorlOO %)

Алергени, 
екстракти 
алергенів.
Код ATX V01A 
А.

По 2,5 мл у 
флаконі.
флакон з
прозорого скла І 
типу з пробкою 3

фл зо



амброзії 
полинолистої 
(Ambrosia 
elatiorlOO %)

бутилкаучуку, 
закупорений 
ковпачком 
срібного кольору 
(флакони А 2000 
ТО для
початкового 
лікування) та
блакитного 
кольору (флакони 
В 10000 ТО для 
підтримувального 
лікування).

2 Г утаральдегіднополімеризований 
екстракт алергену групи пилку 
рослин, суміш алергенів медової 
трави шерстистої, грястиці 
збірної, пажитниці багаторічної, 
тимофіївки лучної, тонконога 
лучного, костриці лучної 
(Holcuslanatus, Dactylisglomerata, 
Loliumperenne, Poapratensis, 
Phleumpratense, Festucapratensis)

Алергени, 
екстракти 
алергенів.
Код ATX V01A 
А.
суміш алергенів 
медової трави 
шерстистої, 
грястиці збірної, 
пажитниці 
багаторічної, 
тимофіївки 
лучної, тонконога 
лучного, костриці 
лучної
(Holcuslanatus, 
Dactylisglomerata, 
Loliumperenne, 
Poapratensis, _ 
Phleumpratense, 
Festucapratensis)

По 2,5 мл у 
флаконі, 
флакон з
прозорого скла І 
типу з пробкою 3 
бутилкаучуку, 
закупорений 
ковпачком 
срібного кольору 
(флакони А 2000 
ТО для
початкового 
лікування) та
блакитного 
кольору (флакони 
В 10000 ТО для 
підтримувального 
лікування).

фл 17

3 Г утаральдегіднополімеризований 
екстракт алергену групи пилку 
рослин, суміш полину

Алергени, 
екстракти 
алергенів.

По 2,5 мл у 
флаконі.
флакон з

фл. зо



звичайного, амброзії 
полинолистої (A. vulgaris 50 %, 
A. elatior 50 %)

Код ATX V01A 
A.
суміш полину 
звичайного, 
амброзії 
полинолистої (А. 
vulgaris 50 %, А. 
elatior 50 %)

прозорого скла І 
типу з пробкою 3 
бутилкаучуку, 
закупорений 
ковпачком 
срібного кольору 
(флакони А 2000 
ТО для
початкового 
лікування) та
блакитного 
кольору (флакони 
В 10000 ТО для 
підтримувального 
лікування).

4 Г утаральдегіднополімеризований 
екстракт алергену
Пліснявих грибів (Altemaria 
altemata 100 %)

Алергени, 
екстракти 
алергенів.
Код ATX V01A 
А.
Пліснявих грибів 
(Alternaria 
altemata 100 %)

По 2,5 мл у 
флаконі, 
флакон з
прозорого скла І 
типу з пробкою 3 
бутилкаучуку, 
закупорений 
ковпачком 
срібного кольору 
(флакони А 2000 
ТО для
початкового 
лікування) та
блакитного 
кольору (флакони 
В 10000 ТО для 
підтримувального 
лікування).

фл. 20

8. Обгрунтування очікуваної 
вартості предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін, 
згідно з примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою 
Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 
№275. Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунків фінансового плану



Замовника. Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено аналіз ринку, що 
охоплює існуючі види необхідної продукції і можливі альтернативи, а також існуючих і потенційних 
постачальників.

Врахована інформація, що міститься в Інтернет-мережі і відкритому доступі, в системі електронних 
закупівель ProZorro.

Г олова тендерного комітету , Рожкова Т.І.


