
ДОДАТОК 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

( Лікарські засоби: Ceftriaxone, Ceftriaxone,  Amoxicillin and enzyme inhibitor, Meropenem) 

Запропонований Учасником товар повинен відповідати наступним характеристикам:
Таблиця 2.1

№
з/п

Міжнаролна
непатентована

назва
Найменування* дозування, форма випуску

од.вим
.

кількість

1 Ceftriaxone

МЕДАКСОН,Цефтріаксон 1 
г,пор. д/п ін. р-ну 1 г фл. 
№10 пор. д/п ін. р-ну 1 г фл. №10 уп 200

2 Ceftriaxone

МЕДАКСОН,Цефтріаксону 
натрієва сіль 2 г
пор. д/п ін. р-ну 2 г фл. №10 пор. д/п ін. р-ну 2 г фл. №10 уп 100

3

 Amoxicillin and
enzyme 
inhibitor

МЕДОКЛАВ ,Амоксицилін 
1000 мг, Кислота 
клавуланова 200 мг,пор. д/п
р-ну д/ін. та инф. 1000 мг + 
200 мг фл. №10

р-ну д/ін. та инф. 1000 мг + 
200 мг фл. №10 уп 500

4 Meropenem 

МЕДОПЕНЕМ, Меропенем 
1000 мг
пор. д/р-ну д/ін. або інф. 
1000 мг фл. №0

пор. д/р-ну д/ін. або інф. 
1000 мг фл. №0 фл 2000

*Примітка: Будь-які посилання в Технічних вимогах на технічні регламенти та умови, умовні позначення та
термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими між-
народними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими техні-
чними  еталонними  системами,  визнаними  європейськими  органами  зі  стандартизації  або  національними
стандартами, нормами та правилами, посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес,
що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи
або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, передбачає можливість включення Учасником екві-
валентів зазначених позицій, тобто вважається, що технічні вимоги по кожній позиції містять вираз «або
еквівалент». При цьому, запропонований еквівалент за технічними, функціональними та якісними характери-
стиками повинен відповідати вказаному замовником товару або мати кращі характеристики та виконувати
призначення, визначене технічною документацією.

Загальні вимоги до предмету закупівлі:
 товар повинен бути зареєстрований в Україні  (у разі якщо товар підлягає обов’язковій

реєстрації згідно чинного законодавства);
 термін придатності товару на момент поставки замовнику повинен становити не менше

70% від загального терміну придатності фармацевтичних препаратів;
 товар повинен передаватися  Замовнику  в тарі підприємства виробника, яка не повинна

бути деформованою або пошкодженою;
 ціна  на  товар,  який  купується,  на  момент  постачання  замовнику  повинна  бути

зареєстрована в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного
призначення МОЗ України (задекларована зміна оптово-відпускної ціни), у разі якщо це
передбачено нормами чинного законодавства;

 якість товару повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, тощо
для товарів даного типу.

Інформація  про  відповідність  запропонованого  предмету  закупівлі  технічним  вимогам
тендерної документації повинна бути підтверджена:



1) оригіналом або копією дійсного реєстраційного посвідчення (свідоцтва про
державну реєстрацію) МОЗ України (або уповноваженою ним установою) з додатками (у
разі якщо товар підлягає обов’язковій реєстрації згідно чинного законодавства) ;

2) У випадку якщо учасник пропонує еквівалентний товар, то в такому випадку,
пропоновані  учасником препарати,  мають бути взаємозамінним лікарським засобом,  тобто
генеричний лікарський засіб, який є еквівалентним до референтного препарату і може заміню-
вати його у медичній практиці. Генеричний лікарський засіб (генерик, взаємозамінний) (далі -
генерик) - лікарський засіб, який має такий самий кількісний та якісний склад діючих речовин
і таку саму лікарську форму, що й референтний препарат, та чия взаємозамінність з референт-
ним препаратом доведена на підставі відповідних досліджень. 

2.1) Інформація про взаємозамінний (еквівалентний) лікарський засіб повинна
бути надана в складі тендерної пропозиції Учасника у вигляді документу, який від-
ображає  однакові  параметри  (біологічні,   токсикологічні,  фармацевтичні  та  те-
рапевтичні властивості препарату) щодо такої взаємозамінності. Документ має бути
виданим  уповноваженою  установою/закладом   центрального  органу  виконавчої
влади, що  реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я (див. Наказ МОЗ від
23.07.2015  № 460).

Якщо учасник пропонує еквівалент товару  по відношенню до товару, що передбаче-
ний цією Тендерною документацією, то учасник повинен надати:

2.2) Лист від учасника , в якому він інформує про те, що пропонує еквіваленти товару
по відношенню до товару, що передбачений технічним завданням Тендерної  доку-
ментації;
2.3) Таблицю відповідності, що підтверджує відповідність запропонованого Учасни-
ком товару. Таблиця повинна містити:

 Торгівельне  найменування  товару,  що  закупляється  Замовником  та  торгівельне
найменування товару, що пропонується учасником;
 діюча речовина та їх кількість; 
 лікарська форма препарату;
 дозування;
 фасування;

Еквівалентом (аналогом) лікарського засобу в розумінні даної тендерної документації є
лікарський  засіб,  діюча  речовина  якого  (міжнародна  назва),  дозування,  форма  випуску,
концентрація та інші стандартні характеристики абсолютно співпадають з біологічними,
токсикологічними, фармацевтичними та терапевтичними властивостями препарату, що е
предметом закупівлі та якість якого підтверджена дослідженням на біоеквівалентність.

Якщо учасник  пропонує  інший  товар  (аналог  або  еквівалент)  ніж передбачений  цією
документацією,  учасник повинен надати данні  про біоеквівалентність та біодоступність
аналога,  що  запропонований.  Ці  дані  повинні  містити  посилання  на  офіційні  джерела
інформації: номер документа заключного звіту про проведення дослідження з оцінки біоекві-
валентності  та  біодоступності  даних  препаратів  та/або  іншого  документу  який  від-
ображає однакові параметри (біологічні, токсикологічні, фармацевтичні та терапевтичні
властивості  препарату)  про  біоеквівалентність  та  біодоступність  засобу,    виданого
уповноваженою  установою/закладом  центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я..

3) Сертифікатом якості на пропонований товар;

На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо 
повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством
України та/або міжнародним законодавством.




