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Додаток 1 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

Код ДК 021:2015: Фармацевтична продукція 33600000-6 

 

Кількісні характеристики 

№ 

п/п 
Міжнародна назва Торгова назва, форма випуску 

Од. 

виміру 
Кількість 

1 Comb drug Гепаринова мазь, 200 г Уп. 15 

2 Glycerol Гліцерин стерильний р-н, 100 мл, флакон Уп. 300 

3 Dimethylsulfoxide Димексид р-н, 10%, 400 мл, флакон Уп. 15 

4 Dimethylsulfoxide Димексидова мазь, 20%, 200 мл, флакон Уп. 15 

5 Iodine Йод, 6,3 спирт ет 96%, 100 мл, флакон 4 Фл. 400 

6 Sodium chloride Натрію хлорид р-н, 10%, 5 кг Доз. 60 

7 Sodium chloride Натрію хлорид р-н стерильний, 10%, 200 мл   Фл. 400 

8 Hydrogen peroxide Перекис водню, 3% 1000 мл Фл. 800 

9 Hydrogen peroxide Перекис водню, 4% 5000,0 мл Доз. 60 

10 Hydrogen peroxide Перекис водню, 6% 5000,0 мл Доз. 150 

11 Procaine ПОР (нов. 5,0, анес. 5,0, мент. 2,0, фур. 0,036,  ст 70%, 100мл фл.4 Доз. 5 

12 Sulfanilamide Стрептоцидова мазь, 10% 200 г Уп. 15 

13 Chlorhexidine Хлоргексидин р-н стерильний, 0,02% 400 мл, флакон Уп. 5000 

14 Chlorhexidine Хлоргексидин р-н, 20%, 9,0 спирт ет 70% 400 мл, флакон 4, 1000 мл Доз. 100 

15 Chlorhexidine Хлоргексидин р-н, 20%, 22,0 спирт ет 70% 100 мл, флакон 10, 1000 мл Доз. 400 

 



Загальні вимоги 

 
1. Фармацевтична продукція виготовляється на підставі поданого замовлення. Форма випуску, дозування (концентрація), одиниця виміру та 

торгова назва (еквівалент) препарату повинні відповідати таким, що вказані в документації. Учасник надає гарантійний лист. 

2. Залишковий термін придатності на момент поставки повинен становити не менше 75% загального терміну його придатності.  Учасник надає 

гарантійний лист, стосовно дотримання терміну придатності товару на момент поставки. 

3. Учасник повинен мати усі необхідні дозволи на виготовлення, реалізацію та транспортування даного товару в заклади охорони здоров’я. 

Учасник повинен надати Копію ліцензії на оптову або роздрібну торгівлю лікарськими засобами, а для виробника - ліцензію на виробництво 

лікарських засобів, копію ліцензії на виробництво лікарських засобів в умовах аптеки. 

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. Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (представництва, філії 

виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, уповноваженого 

на це виробником (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні про 

передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із  зазначенням 

замовника торгів та номером оголошення, що оприлюднене в електронній системі публічних закупівель ProZorro. 

6. Розвантажувальні роботи та підйом за рахунок постачальника. 

7. Учасник несе відповідальність за якість і кількість товарів, своєчасність поставки, та надає все необхідні супровідні документи. 

 

 

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. 
 


