
Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 

грудня 2020 року 

КОД ДК 021:2015 33600000-6 Фармацевтична продукція 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни 

до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ТМО 

МВС України по Хмельницькій області», код ЄДРПОУ 08734575; адреса: вулиця Проскурівського підпілля,112, 

м. Хмельницький, 29000, надає інформацію про процедуру відкритих торгів. 

Назва предмету закупівлі: Electrolytes in combination with other drugs, Glucose, Edaravone, Saccharated iron 

oxide, Theophylline, Potassium chloride (код ДК 021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична продукція), UA-

2022-09-01-001952-a. 

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень. 

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки б/н від 28.08.2022 провізора 

Валентини Шахлевич відповідно до проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, з метою 

повного забезпечення фармацевтичною продукцією і своєчасного надання медичної послуги, враховуючи 

потребу з обсягів споживання за минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить 

- 136000,00 грн з ПДВ. 

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно 

до предмету закупівлі Electrolytes in combination with other drugs, Glucose, Edaravone, Saccharated iron oxide, 

Theophylline, Potassium chloride (код ДК 021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична продукція) 

№ 

з/п  
Найменування Міжнародна назва Од.вим. Кількість 

 

Уточнюючий 

код 

1.  
Реосорбілакт розчин для інфузій, 

по 200 мл  

Electrolytes in 

combination 

with other drugs 

пляшка 240 33692100-8 

2.  
Глюкоза розчин для інфузій, 50 

мг/мл, по 200 мл  
Glucose пляшка 240 33692100-8 

3.  

Ксаврон розчин для ін’єкцій, 1,5 

мг/мл, по 20 мл в ампулах скляних 

№10 
Edaravone ампула 300 33661000-1 

4.  

Суфер розчин для 

внутрішньовенних ін'єкцій, 20 

мг/мл, по 5 мл в ампулі скляній 

№5 

Saccharated iron 

oxide 
ампула 50 33621300-2 

5.  
Еуфілін розчин для ін'єкцій, 20 

мг/мл, по 5 мл в ампулі №10 
Theophylline ампула 600 33673000-8 

6.  

Калію хлорид концентрат для 

розчину для інфузій, 75 мг/мл, по 

10 мл у флаконах скляних 

Potassium 

chloride 
флакон 20 33622000-6 

 

Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у 

робочий час Замовника. 

Усі запропоновані лікарські засоби мають бути належним чином зареєстрованими в МОЗ 

України (подаються завірені належним чином копії реєстраційних посвідчень при поставці товару на 

вимогу Замовника), про що надається гарантійний лист. Препарати повинні мати інструкції по 

використанню українською мовою. 

 Термін придатності лікарських засобів на момент поставки повинен складати не менше 12 

місяців від загального терміну придатності з дня завезення їх Замовнику. 

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання 

товару у кількості, якості, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представника, 

офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на 

територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі 



цих торгів, у необхідній кількості, якості. Запропоновані вироби повинні бути дозволені до 

застосування на території України.  

Строк поставки: до 31.12.2022 р. 

Місце поставки: вулиця Проскурівського підпілля,112, м. Хмельницький, 29000. 

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання кваліфікованої 

медичної допомоги пацієнтам установи.



 


