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Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 
Фармацевтична продукція 33600000-6               (Фентаніл (Fentanyl), Сибазон (Diazepam), Натрію 

оксибутират (Sodium oxybate) 

Процедура закупівлі Відкриті торги з публікацією англійською мовою 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Фентаніл (Fentanyl) – 750 уп. 

Сибазон (Diazepam) – 50 уп. 

Натрію оксибутират (Sodium oxybate) – 5 уп. 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Україна, 03126, Київ, проспект Любомира Гузара, 3, склад лікарських засобів 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі –  393 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із медико-технічним завданням (Додаток 1) 

Дата оголошення 05-10-2021 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-05-004462-b 

 

 



Додаток 1 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

         Фармацевтична продукція 33600000-6 (Фентаніл (Fentanyl), Сибазон (Diazepam), Натрію оксибутират (Sodium oxybate) 
 

№ 

п/п 

Міжнародна непатентована 

назва: 
Торгова назва, форма випуску 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 Fentanyl 
Фентаніл  

р-н д/ін 0,05 мг/мл 2 мл №5 
Уп. 750 

2 Diazepam 
Сибазон  

р-н д/ін, 5 мг/мл 2 мл №10 
Уп. 50 

3 Sodium oxybate 
Натрію оксибутират  

р-н д/ін, 200 мг/мл 10 мл №10 
Уп. 5 

  

Медико-технічні вимоги: 

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути 

сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника 

технічним, якісним характеристикам та передбачити застосування заходів із захисту довкілля, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі: 

1. Копія реєстраційного посвідчення або свідоцтва про державну реєстрацію товару в Україні або обґрунтування їх відсутності. 

2. Надати документ від виробника (представництва виробника, якщо його відповідні повноваження поширюються на територію України з 

документальним підтвердженням таких повноважень), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та 

пропонується учасником, згідно з вимогами Замовника, у вигляді авторизаційного листа (лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер 

оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмету закупівлі та адресуватися Замовнику згідно оголошення).  

3. Форма випуску, дозування, фасування препарату повинні відповідати таким, що вказані в документації. 

4. Копію ліцензії на оптову або роздрібну торгівлю лікарськими засобами, а для виробника - ліцензію на виробництво лікарських засобів. 

5. Копію ліцензії на придбання, зберігання, перевезення, реалізацію (відпуск), знищення, виготовлення наркотичних  засобів, психотропних речовин 

та прекурсорів. 

6. Учасником обов’язково надається довідка у довільній формі за підписом керівника учасника або уповноваженої ним особи про можливість 

забезпечення під час зберігання та транспортування товару температурного режиму «холодовий ланцюг» та надати копії відповідних документів, що 

підтверджують наявність в учасника власних/або орендованих складських приміщень, обладнання та транспорту для забезпечення даного 

температурного режиму. 

7. Графік постачання: щоденно, крім суботи та неділі, з 9:00 до 11:00, до 31 грудня 2021 року, згідно поданого замовлення (надати гарантійний лист). 

 


