
"Технічні та якісні характеристики закупівлі на 2021 рік"
Для забезпечення потреби  КНП «ДЦПМСД №6» ДМР у 2021 році

Конкретна назва предмета закупівлі: 

33600000-6 Фармацевтична продукція (     туберкулін)

Очікувана вартість закупівлі      334540,00 грн  з ПДВ

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
код за ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична продукція

Строк поставки товарів: до 31 травня 2021 року. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-10-002124-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33600000-6 
Фармацевтична продукція

(   туберкулін  )

Код Основна
діюча

речовина

Найменування Одиниці
виміру

Кількість

АТС
V04CF01

Туберкулін
ТУБЕРКУЛІН розчин для ін’єкцій,: 
(2ТО/доза, з шприцом та голкою)

доз 4800

     До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета
закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».

Учасники  процедури  закупівлі  повинні  надати  в  складі  тендерної  пропозиції
документи,  які  підтверджують  відповідність  пропозиції  учасника  технічним,  якісним,
кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі

№
з/п

Вимоги

1

Запропонований  Учасником  лікарський  засіб  повинен  бути
зареєстрованим в Україні у встановленому законодавством порядку.
У  складі  тендерної  пропозиції  надати  завірену  належним чином
копію  чинного  реєстраційного  посвідчення на  лікарський  засіб  з
додатками.

2

Зміна  оптово-відпускної  ціни  на  запропонований  Учасником
лікарський  засіб  повинна  бути  задекларована  відповідно  до
«Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін  на лікарські
засоби  та  вироби  медичного  призначення»,  затвердженого
постановою КМУ «Питання декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» від 2
липня 2014 р.  № 240,   із  змінами внесеними ПКМУ № 449 від
22.04.2015 року.

3 Учасник повинен мати право на провадження діяльності  з оптової

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/7461645
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/7461645


торгівлі лікарськими  засобами.  У  складі  тендерної  пропозиції
надати  замовнику  копію  чинної  ліцензії  на  здійснення  оптової
торгівлі  лікарськими  засобами  або  копію  чинної  ліцензії  на
виробництво  лікарських  засобів  якщо  Учасник  є  вітчизняним
виробником запропонованого Товару.

4

Строк  планової  поставки  лікарських  препаратів  не  більш   3-х
робочих днів з моменту отримання заявки (телефоном, факсом, або
листом).  У разі  необхідності  дострокової  або ургентної  поставки
препаратів, поставка здійснюється цілодобово по заявці Замовника
на його адресу.

5

Учасник повинен надати гарантійний лист, складений у довільній
формі, яким підтверджується що:
 залишковий термін придатності лікарських засобів на момент їх
постачання буде складати не менше 80% від терміну визначеного
виробником;
 Учасником  буде  забезпечено  належні  умови  зберігання  та
транспортування лікарських засобів  ("холодовий ланцюг" – якщо
його дотримання вимагається умовами зберігання);
 постачання  та розвантаження лікарських засобів  буде здійснено
транспортом та силами Учасника за адресою: 49102м. Дніпро, вул.
Ближня,31,  склад  КНП  «Дніпровський  центр  первинної  медико-
санітарної допомоги №6»  ДМР;
 запропонований Учасником товар відповідає вимогам із захисту
довкілля.


