
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: «код ДК 021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична продукція» (Lysine, 

Azithromycin, Citicoline, Allopurinol, Diclofenac, Ambroxol, Metamizole sodium, Metamizole sodium, 

Propranolol, Tiazotic acid, Antral, Ascorbic acid (vit C), Mebeverine, Magnesium, Clopidogrel, Silicium dioxide, 

Tranexamic acid, Acetylcysteine, Oxybuprocaine, Fenoterol and ipratropium bromide, Betahistine, 

Pentoxifylline, Valerianae radix, Vinpocetine, Vinpocetine, Hydrocortisone butyrate, Arginine glutamate, 

Arginine glutamate, Silymarin, Comb drug, Dexketoprofen, Bendazol, Torasemide, Diclofenac, Xylometazoline, 

Etamsylate, Pantoprazole, Acetylcysteine, Lactic acid producing organisms, combinations, Captopril, Ketorolac, 

Pantoprazole, Barbiturates in combination with other drugs, Validol, Amiodarone, Multienzymes (lipase, 

protease etc.), Lornoxicam, Lornoxicam, Atorvastatin, Mono, Acetylsalicylic acid, Metoclopramide, Meldonium, 

Thiocolchicoside, Thiocolchicoside, Thiocolchicoside, Sodium chloride, Theophylline, Mexidol, Nimesulide, 

Glyceryl trinitrate, Pantoprazole, Captopril and diuretics, Omeprazole Multienzymes (lipase, protease etc.), 

Piracetam, Dexketoprofen, Meloxicam, Electrolytes in combination with other drugs, Inosine, Inosine, Arginine 

hydrochloride, Decamethoxine Dexketoprofen, Ethanol, Thioctic acid, Comb drug, Trimetazidine, Comb drug, 

Xylometazoline, Citicoline, Phenibut, Enoxaparin, Comb drug, Chlorhexidine, Choline alfoscerate), номер 

процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2022-02-17-015192-b. 

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень. 

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки б/н від 14.02.2022 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 

- 605000,00 грн з ПДВ. 

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

до предмету закупівлі «код ДК 021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична продукція» (Lysine, Azithromycin, 

Citicoline, Allopurinol, Diclofenac, Ambroxol, Metamizole sodium, Metamizole sodium, Propranolol, Tiazotic 

acid, Antral, Ascorbic acid (vit C), Mebeverine, Magnesium, Clopidogrel, Silicium dioxide, Tranexamic acid, 

Acetylcysteine, Oxybuprocaine, Fenoterol and ipratropium bromide, Betahistine, Pentoxifylline, Valerianae 

radix, Vinpocetine, Vinpocetine, Hydrocortisone butyrate, Arginine glutamate, Arginine glutamate, Silymarin, 

Comb drug, Dexketoprofen, Bendazol, Torasemide, Diclofenac, Xylometazoline, Etamsylate, Pantoprazole, 

Acetylcysteine, Lactic acid producing organisms, combinations, Captopril, Ketorolac, Pantoprazole, 

Barbiturates in combination with other drugs, Validol, Amiodarone, Multienzymes (lipase, protease etc.), 

Lornoxicam, Lornoxicam, Atorvastatin, Mono, Acetylsalicylic acid, Metoclopramide, Meldonium, 

Thiocolchicoside, Thiocolchicoside, Thiocolchicoside, Sodium chloride, Theophylline, Mexidol, Nimesulide, 

Glyceryl trinitrate, Pantoprazole, Captopril and diuretics, Omeprazole Multienzymes (lipase, protease etc.), 

Piracetam, Dexketoprofen, Meloxicam, Electrolytes in combination with other drugs, Inosine, Inosine, Arginine 

hydrochloride, Decamethoxine Dexketoprofen, Ethanol, Thioctic acid, Comb drug, Trimetazidine, Comb drug, 

Xylometazoline, Citicoline, Phenibut, Enoxaparin, Comb drug, Chlorhexidine, Choline alfoscerate) 

№ 

з/п  
Найменування Міжнародна назва Од.вим. Кількість 

 

Уточнюючий 

код 

1.  L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ розчин 

для ін'єкцій, 1 мг/мл по 5 мл в 

ампулі; по 5 ампул у блістері, 

покритому плівкою; по 2 

блістери у пачці 

Lysine 50 пачка 33622400-0 

2.  АЗИТРОМІЦИН таблетки, 

вкриті оболонкою, по 500 мг 

по 3 таблетки у контурній 

чарунковій упаковці 

Azithromycin 10 пачка 33651100-9 



3.  АКСОТИЛІН розчин для 

ін`єкцій по 1000 мг/4 мл; по 4 

мл в ампулі, по 5 ампул у 

касеті,  по 2 касети в пачці 

Citicoline 20 пачка 33661600-7 

4.  АЛОПУРИНОЛ таблетки по 

100 мг, по 10 таблеток у 

блістері; по 5 блістерів у пачці 

Allopurinol 3 пачка 33632300-2 

5.  АЛМІРАЛ розчин для ін'єкцій, 

75 мг/3 мл по 3 мл в ампулі; по 

5 ампул у блістері; по 1 

блістеру у картонній коробці 

Diclofenac 30 пачка 33631100-0 

6.  АМБРОКСОЛ таблетки по 30 

мг по 10 таблеток у блістері; 

по 2 блістери у пачці з картону 

Ambroxol 50 пачка 33674000-5 

7.  АНАЛЬГІН розчин для 

ін’єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в 

ампулах; по 10 ампул у пачці з 

картону з перегородками 

Metamizole sodium 40 пачка 33661200-3 

8.  АНАЛЬГІН таблетки по 0,5 г 

по 10 таблеток у блістерах 
Metamizole sodium 10 пачка 33661200-3 

9.  АНАПРИЛІН таблетки по 10 

мг, по 10 таблеток у блістері; 

по 5 блістерів у картонній 

коробці; по 50 таблеток у 

блістері; 

Propranolol 3 пачка 33622600-2 

10.  АНТАРЕС розчин для ін`єкцій, 

50 мг/мл, по 4 мл в ампулі, по 5 

ампул у контурній чарунковій 

упаковці, по 2 контурних 

чарункових упаковки в пачці 

Tiazotic acid 20 пачка 33622100-7 

11.  АНТРАЛЬ таблетки, вкриті 

оболонкою, по 0,2 г, по 10 

таблеток у блістері; по 3 

блістери у пачці з картону 

Antral 40 пачка 33610000-9 

12.  АСКОРБІНОВА КИСЛОТА 

розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, 

по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у 

картонній пачці з 

перегородками 

Ascorbic acid (vit C) 100 пачка 33616000-1 

13.  АСПАЗМІН капсули з 

модифікованим вивільненням 

тверді, по 200 мг; по 10 капсул 

у блістері; по 3 блістери у 

пачці 

Mebeverine 20 пачка 33612000-3 

14.  АСПАРКАМ розчин для 

ін’єкцій, по 5 мл в ампулі, по 5 

ампул у блістері; по 2 блістери 

у пачці 

Magnesium 80 пачка 33617000-8 

15.  АТЕРОКАРД таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою, по 75 

мг по 10 таблеток у блістері; 

по 7 блістерів у пачці 

Clopidogrel 4 пачка 33621100-0 

16.  АТОКСІЛ порошок по 10,0 г у 

флаконі; по 1 флакону в пачці, 

по 2 г у пакеті-саше; по 20 

пакетів-саше в пачці 

Silicium dioxide 10 пачка 33614000-7 

17.  АТРАКСАН розчин для 

ін'єкцій 100 мг/мл, по 5 мл в 

ампулах; по 5 ампул у касеті; 

по 1 касеті в пачці 

Tranexamic acid 1 пачка 33621200-1 



18.  АЦЕТАЛ С порошок для 

орального розчину, 200 мг/3 г, 

по 3 г порошку в пакеті; по 10 

пакетів у картонній коробці 

Acetylcysteine 40 пачка 33674000-5 

19.  БЕНОКСІ краплі очні, розчин 

0,4 %, по 10 мл у контейнері-

крапельниці; по 1 контейнеру-

крапельниці в картонній 

коробці 

Oxybuprocaine 2 флакон 33662100-9 

20.  БЕРОДУАЛ® розчин для 

інгаляцій; по 20 мл у флаконі з 

крапельницею; по 1 флакону в 

картонній коробці  

Fenoterol and 

ipratropium bromide 
4 флакон 33673000-8 

21.  БЕТАГІСТИН таблетки по 16 

мг по 10 таблеток у блістері; 

по 3 блістери в пачці 

Betahistine 15 пачка 33661700-8 

22.  ВАЗИТРЕН розчин для 

ін'єкцій 20 мг/мл, по 5 мл в 

ампулі, по 5 ампул в пачці з 

картону  

Pentoxifylline 50 пачка 33622000-6 

23.  ВАЛЕРІАНА ЕКСТРАКТ 

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, по 20 мг по 10 

таблеток в блістері; по 5 

блістерів у пачці з картону 

Valerianae radix 5 пачка 33661500-6 

24.  ВІНПОЦЕТИН розчин для 

ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в 

ампулі: по 10 ампул у пачці з 

картону 

Vinpocetine 30 пачка 33661500-6 

25.  ВІНПОЦЕТИН таблетки по 5 

мг, по 10 таблеток у блістері; 

по 3 блістери у пачці з картону 

Vinpocetine 15 пачка 33661500-6 

26.  ВІТАКСОН® розчин для 

ін'єкцій по 2 мл в ампулі; по 5 

ампул у блістері; по 1 блістеру 

в пачці з картону 

Vitamin B1 in 

combination with 

vitamin B6 and/or 

vitamin B12 

30 пачка 33661500-6 

27.  ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ 

таблетки по 250 мг, по 10 

таблеток у блістері 

Medicinal charcoal 10 пачка 33614000-7 

28.  ГІДАЗЕПАМ IC® таблетки по 

0,05 г по 10 таблеток у 

блістері; по 1 блістеру у пачці з 

картону 

Hydazepam 20 пачка 33661500-6 

29.  ГІДРОКОРТИЗОНОВИЙ 

КРЕМ крем, 1 мг/г; по 30 г у 

тубі, по 1 тубі у коробці 

Hydrocortisone butyrate 5 туба 33631500-7 

30.  ГЛУТАРГІН таблетки по 0,75 г 

по 10 таблеток у блістері; по 3 

блістера у картонній коробці 

Arginine glutamate 30 пачка 33610000-9 

31.  ГЛУТАРГІН концентрат для 

розчину для інфузій, 400 мг/мл 

по 5 мл в ампулі; по 10 ампул у 

картонній коробці 

Arginine glutamate 48 пачка 33610000-9 

32.  ДАРСІЛ® таблетки, вкриті 

оболонкою, по 22,5 мг, по 10 

таблеток у контурній 

чарунковій упаковці; по 10 

контурних чарункових 

упаковок у пачці; 

Silymarin 6 пачка 33610000-9 

33.  ДЕКВАДОЛ таблетки для 

розсмоктування; по 6 таблеток 
Comb drug 15 пачка 33670000-7 



у блістері; по 5 блістерів у 

пачці з картону 
34.  ДЕКСПРО розчин для ін`єкцій, 

по 50 мг/2 мл по 2 мл в ампулі; 

по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 1 

контурній чарунковій упаковці 

у пачці 

Dexketoprofen 20 пачка 33632100-0 

35.  ДИБАЗОЛ розчин для ін'єкцій, 

10 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 5 

ампул у контурній чарунковій 

упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки в пачці 

Bendazol 2 пачка 33622000-6 

36.  ДІОРЕН розчин для ін'єкцій, 

20 мг/4 мл; по 4 мл в ампулах; 

по 5 ампул у касеті; по 1 касеті 

в пачці 

Torasemide 5 пачка 33622300-9 

37.  ДИКЛОБЕРЛ® РЕТАРД  

капсули тверді пролонгованої 

дії по 100 мг по 10 капсул у 

блістері; по  2  блістера у 

картонній коробці 

Diclofenac 5 пачка 33632100-0 

38.  ЕВКАЗОЛІН® АКВА спрей 

назальний, 1 мг/г по 10 г у 

флаконі скляному з насосом-

дозатором з розпилювачем 

назального 

Xylometazoline 15 флакон 33670000-7 

39.  ЕТАМЗИЛАТ розчин для 

ін'єкцій 12,5 % по 2 мл в 

ампулі; по 10 ампул у пачці з 

картону 

Etamsylate 2 пачка 33621200-1 

40.  ЗОЛОПЕНТ® таблетки, вкриті 

оболонкою, кишковорозчинні 

по 40 мг, по 14 таблеток у 

блістері; по 1 блістеру у 

картонній упаковці 

Pantoprazole 80 пачка 33611000-6 

41.  ІНГАМІСТ розчин для 

ін'єкцій, 100 мг/мл по 3 мл в 

ампулі з темного скла; по 5 

ампул в контурній чарунковій 

упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки в пачці 

Acetylcysteine 30 пачка 33674000-5 

42.  ЙОГУРТ капсули 2 млрд. 

активних клітин (КУО), по 75 

капсул у флаконах 

Lactic acid producing 

organisms, 

combinations 

15 пачка 33614000-7 

43.  КАПТОПРИЛ таблетки по 25 

мг, по 10 таблеток у блістері; 

по 2 блістери у коробці з 

картону 

Captopril 6 пачка 33622800-4 

44.  КЕТОЛОНГ розчин для 

ін'єкцій, 30 мг/мл; по 1 мл в 

ампулі; по 10 ампул у 

контурній чарунковій упаковці 

Ketorolac 20 пачка 33632100-0 

45.  КОНТРОЛОК® порошок для 

розчину для ін'єкцій по 40 мг; 

1 флакон з порошком у 

картонній коробці 

Pantoprazole 50 флакон 33611000-6 

46.  КОРВАЛКАПС капсули м'які 

по 9 капсул у блістерах; по 9 

капсул у блістері; по 3 блістери 

у пачці 

Barbiturates in 

combination with other 

drugs 

5 пачка 33622000-6 



47.  КОРВАЛМЕНТ® капсули 

м'які по 100 мг по 10 капсул у 

блістері, по 3 блістери у пачці 

Validol 5 пачка 33622100-7 

48.  КОРДАРОН® розчин для 

ін'єкцій, 50 мг/мл № 6: по 3 мл 

в ампулі; по 6 ампул в 

полімерних чарунках у 

картонній коробці 

Amiodarone 10 пачка 33622100-7 

49.  КРЕОН® 25000 капсули тверді 

з гастрорезистентними 

гранулами по 300 мг по  100 

капсул у флаконі 

Multienzymes (lipase, 

protease etc.) 
10 пачка 33610000-9 

50.  КСЕФОКАМ® таблетки, 

вкриті плівковою оболонкою, 

по 4 мг; по 10 таблеток у 

блістері; по 1 блістеру в 

картонній коробці 

Lornoxicam 10 пачка 33632100-0 

51.  ЛАРФІКС таблетки, вкриті 

оболонкою, по 8 мг, по 10 

таблеток у блістері, по 10 

блістерів у коробці 

Lornoxicam 1 пачка 33632100-0 

52.  ЛІВОСТОР таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою, по 20 

мг, по 10 таблеток у блістері; 

по7 блістерів у пачці 

Atorvastatin 3 пачка 33622000-6 

53.  ЛЕСФАЛЬ розчин для ін'єкцій, 

50 мг/мл по 5 мл в ампулі, по 5 

ампул у пачці з картону 

Mono 20 пачка 33610000-9 

54.  МАГНІКОР  таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою, по 75 

мг; по 10 таблеток у блістері; 

по 10 блістерів у пачці 

Acetylsalicylic acid 3 пачка 33621000-9 

55.  МЕТОКЛОПРАМІД таблетки 

по 10 мг по 10 таблеток у 

блістері, по 5 блістерів у 

картонній коробці 

Metoclopramide 2 пачка 33612000-3 

56.  МІЛДРОКАРД-Н розчин для 

ін'єкцій, 100 мг/мл, по 5 мл в 

ампулі; по 10 ампул у пачці з 

картону 

Meldonium 100 пачка 33622100-7 

57.  МУСКОМЕД крем по 2,5 мг/г, 

по 30 г у тубі 
Thiocolchicoside 6 туба 33632200-1 

58.  МУСКОМЕД капсули тверді, 8 

мг № 20 (10х2) у блістерах 
Thiocolchicoside 5 пачка 33632200-1 

59.  МУСКОМЕД розчин для 

ін`єкцій, 4 мг/2 мл по 2 мл в 

ампулі, по 6 ампул в контурній 

чарунковій упаковці, по 1 

контурній чарунковій упаковці 

в картонній коробці 

Thiocolchicoside 25 пачка 33632200-1 

60.  НАТРІЮ ХЛОРИД розчин для 

інфузій 0,9 %; по 100 мл у 

флаконі 

Sodium chloride 6000 флакон 33621400-3 

61.  НЕОФІЛІН таблетки 

пролонгованої дії по 300 мг, по 

10 таблеток у контурній 

чарунковій упаковці; по 5 

контурних чарункових 

упаковок у пачці 

Theophylline 1 пачка 33673000-8 

62.  НІКОМЕКС розчин для 

ін`єкцій, 50 мг/мл, по 2 мл в 
Mexidol 20 пачка 33661700-8 



ампулі скляній; по 5 ампул у 

блістері; по 2 блістери в пачці з 

картону  
63.  НІМЕЛГАН гранули для 

оральної суспензії по 100 мг по 

30 саше у коробці з картону 

Nimesulide 5 пачка 33632100-0 

64.  НІТРО-МІК спрей 

сублінгвальний дозований, 0,4 

мг/доза по 15 мл (300 доз) у 

флаконі ; по 1 флакону з 

розпилювачем, запобіжним 

ковпачком у пачці з картону 

Glyceryl trinitrate 1 флакон 33622100-7 

65.  НОЛЬПАЗА® таблетки 

гастрорезистентні по 40 мг, по 

14 таблеток у блістері; по 2 

блістери у картонній коробці 

Pantoprazole 20 пачка 33611000-6 

66.  НОРМОПРЕС  таблетки, по 10 

таблеток у блістері; по 2 

блістери у пачці; по 10 

таблеток у блістерах 

Captopril and diuretics 6 пачка 33622800-4 

67.  ОМЕПРАЗОЛ капсули тверді 

кишковорозчинні по 20 мг, по 

10 капсул у блістері, по 3 

блістери в пачці 

Omeprazole 30 пачка 33611000-6 

68.  ПАНКРЕАТИН 8000 таблетки 

гастрорезистентні, по 10 

таблеток у блістері; по 5 

блістерів у пачці з картону 

Multienzymes (lipase, 

protease etc.) 
100 пачка 33610000-9 

69.  ПІРАЦЕТАМ розчин для 

ін'єкцій 20 % по 10 мл в 

ампулі; 10 ампул у пачці з 

картону 

Piracetam 40 пачка 33661600-7 

70.  ПРОДЕКС розчин для ін'єкцій, 

50 мг/2 мл, по 2 мл в ампулі, по 

5 ампул в касеті, 1 касета в 

пачці 

Dexketoprofen 20 пачка 33632000-9 

71.  РЕВМАСТОП розчин для 

ін'єкцій, 10 мг/мл по 1,5 мл в 

ампулі; по 5 ампул в пачці 

Meloxicam 30 пачка 33632000-9 

72.  РЕОСОРБІЛАКТ®  розчин для 

інфузій по 200 мл у пляшках 

скляних 

Electrolytes in 

combination with other 

drugs 

288 пляшка 33621400-3 

73.  РИБОКСИН розчин для 

ін’єкцій, 20 мг/мл по 10 мл в 

ампулі; по 10 ампул у коробці 

Inosine 50 пачка 33622100-7 

74.  РИБОКСИН таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою, по 200 

мг, по 10 таблеток у блістері, 5 

блістерів у пачці 

Inosine 3 пачка 33622100-7 

75.  САРГІН розчин для інфузій, 42 

мг/мл по 100 мл у флаконі; по 

1 флакону в пачці 

Arginine hydrochloride 300 флакон 33621400-3 

76.  СЕПТЕФРИЛ таблетки по 0,2 

мг по 10 таблеток у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в 

пачці 

Decamethoxine 10 пачка 33670000-7 

77.  СЕРТОФЕН  розчин для 

ін'єкцій, 50 мг/2 мл, по 2 мл в 

ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці 

Dexketoprofen 20 пачка 33632100-0 



78.  СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70% 

розчин для зовнішнього 

застосування 70 % по 100 мл у 

флаконах скляних 

Ethanol 240 флакон 33631600-8 

79.  ТІОКТАЦИД® 600 HR 

таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою, по 600 мг по 30 

таблеток у флаконі; по 1 

флакону в коробці з картону 

Thioctic acid 2 пачка 33610000-9 

80.  ТІОЦЕТАМ®  розчин для 

ін'єкцій, по 10 мл в ампулі, по 

10 ампул в коробці 

Comb drug 30 пачка 33661600-7 

81.  ТРИМЕТАЗИДИН таблетки, 

вкриті оболонкою, по 20 мг, по 

30 таблеток у блістері, по 2 

блістери в коробці 

Trimetazidine 50 пачка 33622100-7 

82.  УРОНЕФРОН® таблетки, 

вкриті плівковою оболонкою, 

по 10 таблеток в блістері по 6 

блістерів у пачці з картону 

Comb drug 5 пачка 33641000-5 

83.  ФАРМАЗОЛІН® Н спрей 

назальний, 1 мг/мл по 15 мл у 

флаконі поліетиленовому; по 1 

флакону у пачці з картону 

Xylometazoline 10 флакон 33670000-7 

84.  ФАРМАКСОН розчин для 

ін'єкцій, 250 мг/мл по 4 мл в 

ампулі, по 5 ампул в пачці з 

картону 

Citicoline 30 пачка 33661600-7 

85.  ФЕНІБУТ аблетки по 250 мг, 

по 10 таблеток у блістері, по 2 

блістери в коробці з картону 

Phenibut 20 пачка 33661600-7 

86.  ФЛЕНОКС® розчин для 

ін'єкцій, 10000 анти-Ха МО/мл 

,4 мл (4000 анти-Ха МО)  у 

шприці; по 1 шприцу в 

блістері; по  10 блістерів у 

пачці з картону 

Enoxaparin 50 пачка 33621100-0 

87.  ХЕПІЛОР спрей для ротової 

порожнини  по 50 мл у 

флаконі; по 1 флакону у пачці з 

картону 

Comb drug 10 флакон 33670000-7 

88.  ХЛОРГЕКСИДИН розчин для 

зовнішнього застосування 0,05 

% по 100 мл у флаконах 

Chlorhexidine 6 флакон 33631600-8 

89.  ЦЕНТРОЛІН розчин для 

ін`єкцій, 1000 мг/4 мл; по 4 мл 

розчину в ампулі; по 5 ампул у 

касеті 

Choline alfoscerate 30 пачка 33661700-8 

  

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.



 


