
Номер тендеру 

в ЦБД

Тип 

процедури
Предмет закупівлі Класифікація Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі

Обгрунтування розміру 

бюджетного призначення та 

очікуваної вартості закупівлі

Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі:  

розрахунок очікуваної вартості 

здійснено на підставі отриманих 

комерційних пропозицій 

відповідно до Положення про 

тендерний комітет та 

уповноважену особу (осіб) 

Національної служби здоров’я 

України.

Середнє значення отриманих 

комерційних пропозицій 

становить 13 411 948,33 грн. 

Згідно положення про тендерний 

комітет орієнтовна очікувана 

вартість не може перевищувати 

середнє значення комерційних 

пропозицій. Враховуючи 

вищенаведене, вважаю за 

доцільне визначити цю суму, як 

очікувану вартість закупівлі, 

оскільки вона не перевищує 

середнє значення комерційних 

пропозицій.

Процедура закупівлі 

оголошується на очікувану 

вартість.

Кошти передбачено КПКВК 

2308060 «Реалізація програми 

державних гарантій медичного 

обслуговування населення» на 

2021 рік за КЕКВ 3160

UA-2021-10-01-

009220-b

Відкриті 

торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

 «Послуги зі створення 

нового програмного 

забезпечення та модифікації 

існуючого програмного 

забезпечення щодо розробки 

функціоналу, що забезпечить 

призначення та відпуск 

лікарських засобів за 

електронними рецептами у 

центральній базі даних 

електронної системи 

охорони здоров’я»

ДК 021:2015: 

72260000-5 - 

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

ДК 021:2015 – 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням («Послуги  зі створення  нового програмного забезпечення та 

модифікації існуючого програмного забезпечення щодо розробки функціоналу, що забезпечить призначення та відпуск лікарських засобів за 

електронними рецептами у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Питання обігу лікарських засобів за електронними рецептами (ЕР) було 

врегульовано у 2017 році змінами до наказу Міністерства охорони здоров'я від 19.07.2005 р. №360 “Правила виписування рецептів на лікарські 

засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних 

підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків”. 

Для досягнення поставленої мети, цілей проекту та програми в цілому, реалізації проекту буде здійснюватися за такими фазами:

фаза 1: формування техніко-функціональних вимог, в тому числі розробка замовником та затвердження робочою групою плану впровадження 

функціоналу ЕР на всі Rx;

фаза 2: розробка програмного забезпечення на впровадження  функціоналу;

фаза 3: дослідна експлуатація, формування процесів адміністрування, комунікація з учасниками процесів, навчання учасників процесів, 

впровадження в промислову експлуатацію згідно затвердженого на фазі 2 плану впровадження ЕР на всі Rx.

На даному етапі виконана фаза 1 проекту.

Разом з тим, активна фаза медичної реформи сприяла компютеризації закладів охорони здоров’я та розвитку медичних інформаційних систем. 

Почали з'являтися спроби депаперизації та автоматизації процесів в закладах. 

До 2019 року спроби оцифрувати процес призначення лікарських засобів мали фрагментований характер, а електронний рецепт, що 

пропонувався, не відповідав вимогам законодавства про електронний документообіг (зокрема відсутність використання кваліфікованих 

електронних підписів (КЕП) при виписуванні та погашенні електронних рецептів). 

В рамках переведення програми реімбурсації “Доступні ліки” до Національної служби здоров'я (НСЗУ) в Центральній базі даних Електронної 

системи охорони здоров'я (ЦБД ЕСОЗ) було розроблено повноцінний функціонал електронного рецепту для забезпечення програми 

реімбурсації, що в повному обсязі запрацював з 1 квітня 2019 року. Так, лікарям первинної ланки було надано можливість виписувати ЕР з 

накладенням КЕП. Рецепти зберігаються та потрапляють в єдину базу даних, інформацію з якої може отримати будь-який фармацевтичний 

працівник виконавши мінімальний набір необхідних умов та/чи правил.

Культура призначення лікарських засобів за електронними рецептами зміцнилася протягом 2020 року. За даними НСЗУ щодо укладених 

договорів про реімбурсацію та даними Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо інформації щодо 

ліцензування, на кінець 2020 року майже 50% аптечних закладів, відповідно і їхні працівники, стикаються в своїй роботі з електронним 

рецептом та вміють ним користуватися. Разом з тим, 100% лікарів (близько 22 000 чоловік) первинної ланки мають функціонал електронного 

рецепту та знають як з ним працювати.

У 2021 році в рамках покращення доступу пацієнтів до психіатричної допомоги та переведення адміністрування програми відшкодування 

препаратів інсуліну функціонал електронного рецепту повинен з'явитися у лікарів спеціалізованої допомоги (спеціальності “Ендокринологія”, 

“Дитяча ендокринологія”, “Психіатрія”, “Дитяча психіатрія”). Цим самим створити підґрунтя для розвитку культури призначення лікарських 

засобів за електронним рецептом серед лікарів, які надають спеціалізовану медичну допомогу. Враховуючи вищенаведене, прошу надати дозвіл 

на проведення процедури відкритих торгів по предмету закупівлі: код ДК 021:2015 – 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням («Послуги  зі створення  нового програмного забезпечення та модифікації існуючого програмного забезпечення щодо розробки 

функціоналу, що забезпечить призначення та відпуск лікарських засобів за електронними рецептами»)

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-01-009220-b
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