
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 (Морфіну гідрохлорид (Morphine), Омнопон-3Н 

(Morphine, combinations), Фентаніл (Fentanyl), Сибазон (Diazepam), Натрію оксибутират (Sodium 

oxybate) 

Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

всього 18350 ампул 

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 2023 року 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі – 2 285 000,00 грн. з ПДВ 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Згідно із Додатком 1 

Дата оголошення 24-01-2023 

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-01-24-001827-a 



Додаток 1 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

Код ДК 021:2015: Фармацевтична продукція 33600000-6 (Морфіну гідрохлорид (Morphine), Омнопон-3Н (Morphine, combinations), Фентаніл 

(Fentanyl), Сибазон (Diazepam), Натрію оксибутират (Sodium oxybate) 
 

Кількісні характеристики 

№ 

п/п 
Міжнародна непатентована назва: Торгова назва, форма випуску 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 Morphine 
Морфіну гідрохлорид  

р-н д/ін. 1% 1 мл №5 
Амп. 350 

2 Morphine, combinations 
Омнопон-3Н  

р-н д/ін. 1 мл №5 
Амп. 1500 

3 Fentanyl 
Фентаніл  

р-н д/ін 0,05 мг/мл 2 мл №5 
Амп. 15000 

4 Diazepam 
Сибазон  

р-н д/ін, 5 мг/мл 2 мл №10 
Амп. 1200 

5 Sodium oxybate 
Натрію оксибутират  

р-н д/ін, 200 мг/мл 10 мл №10 
Амп. 300 

 

Технічні вимоги 

1. Надати копію свідоцтва або реєстраційного посвідчення про державну реєстрацію товару в Україні, встановлені діючим законодавством, або 

обґрунтування їх відсутності. 

2. 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).   

3.Залишковий термін придатності запропонованих ліків (наркотичних, психотропних та сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів) на момент 

поставки повинен становити не менше 75%, або не менше 12 місяців від загального терміну зберігання. Для підтвердження учасником обов’язково 

надається гарантійний лист. 



4. Надати гарантійний лист щодо надання копій інструкцій з використання  та копій сертифікатів якості при кожній поставці товару. 

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

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

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

та прекурсорів. 

8. 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. 

9. Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, що є предметом закупівлі, джерело його 

походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». Еквівалентом лікарського засобу в розумінні тендерної документації 

є лікарський засіб, який співпадає по всім технічним характеристикам з  лікарським засобом, що є предметом закупівлі, в тому числі по якості, 

діючій речовині (міжнародній назві), дозуванню, формі випуску, концентрації, біоеквівалентності.   

10. Невідповідність запропонованого учасником товару встановленим медико-технічним вимогам буде розцінюватися, як невідповідність тендерної 

пропозиції умовам тендерної документації.  

11. Постачання Учасником товару Замовнику здійснюється спеціалізованим автотранспортом, з дотриманням необхідного температурного режиму, в 

тому числі «холодовий ланцюг».  Не допускається поставка товару службами доставки, кур’єрськими службами, іншим, не призначеним для цього, 

транспортом тощо.         

          

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. 


