
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі  
  

Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження замовника 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 

Код ДК 021:2015: Фармацевтична продукція 33600000-6 (Diosmin, combinations, Albumin, Acetylsalicylic 

acid, Bisacodyl, Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12, Doxylamine, Choline 

alfoscerate, Arginine glutamate, Glucose, Decamethoxine, Decamethoxine, Betamethasone, Diclofenac, Tioctic 

acid, Tioctic acid, Lactulose, Paracetamol, Quetiapine, Dexketoprofen, Citicoline, Ipidacrine, Nalbuphine, 

Sodium chloride, Nefopam, Pregabalin, Multienzymes (lipase, protease etc.), Piracetam, Pyridoxine, 

Meloxicam, Ethanol, Tigecycline, Valsartan and diuretics, Atracurium, Insulin (human), Enoxaparin, 

Furazidin, Cyanocobalamin, Ondansetron) 

Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

всього 21655 од. 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3, склад лікарських засобів 

Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 
До 31 грудня 2022 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі – 3 800 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із Додатком 1 

Дата оголошення 01-12-2022 

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-01-014926-a 



Додаток 1 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

Код ДК 021:2015: Фармацевтична продукція 33600000-6  

(Diosmin, combinations, Albumin, Acetylsalicylic acid, Bisacodyl, Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12, Doxylamine, Choline 
alfoscerate, Arginine glutamate, Glucose, Decamethoxine, Decamethoxine, Betamethasone, Diclofenac, Tioctic acid, Tioctic acid, Lactulose, Paracetamol, 
Quetiapine, Dexketoprofen, Citicoline, Ipidacrine, Nalbuphine, Sodium chloride, Nefopam, Pregabalin, Multienzymes (lipase, protease etc.), Piracetam, 

Pyridoxine, Meloxicam, Ethanol, Tigecycline, Valsartan  and diuretics, Atracurium, Insulin (human), Enoxaparin, Furazidin, Cyanocobalamin, Ondansetron) 

 

Кількісні характеристики 

№ 

п/п 
Міжнародна назва Назва препарату Од. виміру Кількість 

1 Diosmin, combinations 
АВЕНЮ, або еквівалент, 

 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг, №50 
уп. 40 

2 Albumin 
АЛЬБУВЕН, або еквівалент,  

розчин для інфузій 20% 100 мл 
фл. 200 

3 Acetylsalicylic acid 
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА, або еквівалент, 

таблетки кишковорозчинні по 100 мг №20 
уп. 600 

4 Bisacodyl 
БІСАКОДИЛ, або еквівалент,  

10 мг №10 
уп. 50 

5 

Vitamin B1 in combination 

with vitamin B6 and/or 

vitamin B12 

ВІТАКСОН, або еквівалент, 

  розчин для ін'єкцій по 2 мл в ампулі №5 
уп. 150 

6 Doxylamine 
ГІПНОС, або еквівалент, 

таблетки 15 мг №10 
уп. 100 

7 Choline alfoscerate 
ГЛІЯТОН, або еквівалент, 

розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 4 мл в ампулі №5 
уп. 50 

8 Arginine glutamate 
ГЛУТАРГІН, або еквівалент,  

 концентрат для розчину для інфузій, 400 мг/мл по 5 мл в ампулі №10 
уп. 100 

9 Glucose 
ГЛЮКОЗА, або еквівалент, 

 розчин для ін'єкцій 40% по 20 мл в ампулі №10 
уп. 48 

10 Decamethoxine 
ДЕКАСАН, або еквівалент,  

розчин, 0,2 мг/мл по 1000 мл в контейнерах полімерних 
конт. 500 

11 Decamethoxine 
ДЕКАСАН, або еквівалент, 

 розчин, 0,2 мг/мл по 400 мл в пляшках скляних 
фл. 400 



12 Betamethasone 
ДЕПОС,  або еквівалент,  

 суспензія для ін'єкцій по 1 мл в ампулі №5 
уп. 2 

13 Diclofenac 
ДИКЛОФЕНАК, або еквівалент, 

 гель 50 мг/ г, по 50 г у тубі 
уп. 100 

14 Tioctic acid 
ДІАЛІПОН ТУРБО, або еквівалент, 

розчин для інфузій 1,2 % по 50 мл у флаконі зі скла №10 
уп. 100 

15 Tioctic acid 
ДІАЛІПОН, або еквівалент,  

капсули по 300 мг №30 
уп. 100 

16 Lactulose 
ДУФАЛАК, або еквівалент, 

сироп, 667 мг/1 мл по 200 мл 
фл. 50 

17 Paracetamol 
ІНФУЛГАН, або еквівалент, 

розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл 
фл. 2000 

18 Quetiapine 
КВЕТИРОН 100, або еквівалент,  

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 100 мг  № 60 
уп. 75 

19 Dexketoprofen 
КЕЙВЕР, або еквівалент, 

 розчин для ін'єкцій, 50 мг/ 2 мл по 2 мл в ампулі №5 
уп. 7000 

20 Citicoline 
ЛІРА, або еквівалент, 

 розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, по 4 мл в ампулі №10 
уп. 50 

21 Ipidacrine 
МЕДІАТОРН, або еквівалент, 

 розчин для ін'єкцій 15 мг/мл по 1 мл в ампулі №10 
уп. 200 

22 Nalbuphine 
НАЛБУФІН, або еквівалент, 

 розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулі №5 
уп. 50 

23 Sodium chloride 
НАТРІЮ ХЛОРИД, або еквівалент,  

розчин для інфузій 0,9% 1000 мл 
фл. 3000 

24 Nefopam 
НЕФАМ, або еквівалент, 

розчин для ін'єкцій, 20 мг/2мл по 2 мл в ампулі №5 
уп. 100 

25 Pregabalin 
ОГРАНІЯ, або еквівалент,  

капсули по 75 мг №14 
уп. 100 

26 
Multienzymes (lipase, 

protease etc.) 

ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ 14000, або еквівалент,  

таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, № 50 
уп. 100 

27 Piracetam 
ПІРАЦЕТАМ, або еквівалент,  

розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5 мл в ампулі №10 
уп. 200 

28 Pyridoxine  
ПІРИДОКСИН, або еквівалент,  

розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 1 мл №10 
уп. 150 



29 Meloxicam 
РЕВМОКСИКАМ, або еквівалент,  

розчин для ін'єкцій 1% 1,5 мл в ампулі № 5 
уп. 50 

30 Ethanol 
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70%, або еквівалент,   

розчин 70% по 100 мл у флаконах скляних 
фл. 5000 

31 Tigecycline 
ТАЙГЕЦИКЛІН-ВІСТА, або еквівалент,   

ліофілізат для розчину для інфузій, по 50 мг, по 10 флаконів з порошком 
уп. 100 

32 Valsartan  and diuretics 
ТІАРА ДУО, або еквівалент,  

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 160 мг/12,5 мг по №28 
уп. 30 

33 Atracurium 
ТРАКРІУМ, або еквівалент,  

розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 5 мл в ампулі №5 
уп. 300 

34 Insulin (human) 
ФАРМАСУЛІН® Н NP, або еквівалент,  

суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл,  по 10 мл у флаконі 
фл. 10 

35 Enoxaparin 
ФЛЕНОКС, або еквівалент,  

розчин для ін'єкцій, 10000 анти-Ха МО/мл; по 0,4 мл (4000 анти-Ха МО) у шприці №50 
уп. 150 

36 Furazidin 
ФУРАГІН, або еквівалент, 

 таблетки по 50 мг №30 
уп. 100 

37 Cyanocobalamin 
ЦІАНОКОБАЛАМІН, або евівалент,  

розчин для ін'єкцій, 0,5 мг/мл, по 1 мл №10 
уп. 100 

38 Ondansetron 
ЮНОРМ, або еквівалент,  

розчин для ін'єкцій, 2,0 мг/мл по 2 мл у безбарвних скляних ампулах №5 
уп. 200 

 

 



 

Загальні вимоги 

1. Усі запропоновані лікарські засоби мають бути зареєстрованими в МОЗ України. Учасник має надати гарантійний лист в довільній формі 

у складі тендерної пропозиції. 

2. Лікарський засіб повинен бути якісним. Для підтвердження Учасник повинен надати Замовнику гарантійний лист щодо надання копій 

Сертифікатів якості при кожній поставці товару (на кожну серію лікарського засобу), а на лікарські засоби іноземного виробництва, крім того, – 

висновку про ввезення на кожну серію лікарського засобу. 

3. Термін придатності товару повинен складати на момент поставки не менше як 75% від передбаченого виробником. Для підтвердження 

учасником обов’язково надається гарантійний лист. 

4. Постачання Товару здійснюється окремими партіями протягом п’яти календарних днів з моменту надходження письмової заявки від 

Замовника. У випадку нагальної необхідності постачання Товару здійснюється протягом 3 календарних днів з моменту надходження заявки від 

замовника. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист. 

5. Форма випуску, дозування препарату повинні відповідати таким, що вказані в Оголошенні. 

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

7.У зв’язку з проведенням процедури закупівлі в умовах воєнного стану в Україні, з метою запобігання закупівлі фальсифікатів та 

підтвердження своєчасного постачання товару, а також зменшення ризиків його непоставки, Учасник повинен додатково надати в складі своєї 

пропозиції документ від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або 

представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом 

закупівлі цих торгів та пропонується учасником, згідно з вимогами Замовника, у вигляді гарантійного листа (лист повинен включати ідентифікатор 

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

оголошення). Вимога стосується товару, кількість якого становить від 500 одиниць виміру. 

8. Довідка у довільній формі, що при проведенні своєї діяльності Учасником застосовуються заходи із захисту довкілля. 

9. 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.  



 

Учасник повинен надати: 

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки 

Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/ 

або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком 

товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

 

Учасник, місце реєстрації або місце проживання якого - на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну місця 

здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка ВПО, 

інформація про зміну податкової адреси тощо).  

 

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна 

адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації 

встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. 

 
 


