
 2Додаток
 до  оголошення

   про проведення спрощеної процедури

 *ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
-   Медико технічні вимоги

 2.1.   ,      Таблиція Інформація про технічні якісні та інші характеристики предмета
закупівлі
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: Примітки
* -          ,  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 міжнародними європейськими стандартами іншими спільними

  ,     ,  технічними європейськими нормами іншими технічними 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 еквівалентів зазначених позицій тобто вважається що

       «  ».  , технічні вимоги по кожній позиції містять вираз або еквівалент При цьому запропонований
  ,      еквівалент за технічними функціональними та якісними характеристиками 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) Сертифікатом якості на пропонований товар;



3) Якщо учасник пропонує еквівалент товару по відношенню до того, що закупляється,
то в такому випадку, такі лікарські препарати є еквівалентними, якщо вони мають:
-  однакову лікарську форму.  Лікарська форма:  Стаття 2 ЗУ «Про лікарські  засоби» -

лікарська  форма  -  поєднання  форми,  в  якій  лікарський  засіб  представлений  виробником
(форма  випуску),  а  також  форми,  в  якій  лікарський  засіб  призначений  для  застосування,
включаючи фізичну форму (форма застосування);
-  вводяться тим самим шляхом. Відповідно до Наказу МОЗ від 06.05.2020 року,  яким

затверджено дванадцятий випуску Державного  формуляра лікарських засобів передбачено
наступні шляхи введення лікарських засобів: внутрішньовенне введення; внутрішньом’язеве
введення; підшкірне введення;
-  містять ту саму кількість тієї самої діючої речовини ( тих самих діючих речовин) у

тих  самих  дозованих  формах.  Стаття  2  ЗУ  «Про  лікарські  засоби»   -  активний
фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція) (далі - АФІ або
діюча речовина)  -  будь-яка речовина чи суміш речовин,  що призначена для використання у
виробництві  лікарського  засобу  і  під  час  цього  використання  стає  його  активним
інгредієнтом.  Такі  речовини мають фармакологічну чи іншу безпосередню дію на організм
людини, у складі готових форм лікарських засобів їх застосовують для лікування, діагностики
чи  профілактики  захворювання,  для  зміни  стану,  структур  або  фізіологічних  функцій
організму,  для  догляду,  обробки  та  полегшення  симптомів.  Діюча  речовина  (активний
фармацевтичний  інгредієнт,  субстанція)  -   Будь-яка  речовина  або  суміш  речовин,  що
призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання
стає  його  активним  інгредієнтом.  Такі  речовини  мають  фармакологічну  чи  іншу
безпосередню  дію  на  організм  людини.  У  складі  готових  форм  лікарських  засобів  їх
застосовують для лікування, діагностики чи профілактики захворювання, для зміни стану,
структур  або  фізіологічних  функцій  організму,  для  догляду,  обробки  та  полегшення
симптомів (див. Наказ від 12.01.2017  № 22 «Про затвердження настанови «Лікарські засоби.
Дослідження біоеквівалентності»»).
- відповідають вимогам тих самих або порівняльних стандартів.  Стаття 2 ЗУ «Про

лікарські  засоби»  -  Виробництво  лікарських  засобів  здійснюється  за  технологічним
регламентом  з  додержанням  вимог  фармакопейних  статей  та  інших  державних
стандартів, технічних умов з урахуванням міжнародних норм щодо виробництва лікарських
засобів;
- мають  одну  і  ту  ж  МНН.  Назва  лікарського  засобу  або  активного  інгредієнту,

прийнята  Всесвітньою  організацією  охорони  здоров'я  (ВООЗ).  Використання  МНН  робить
комунікацію більш точною за рахунок використання стандартної назви кожного активного
інгредієнту, що дозволяє уникнути помилок при прописуванні ліків;
- товар  за  своїми  властивостями  повинен  повністю  відповідати  товару,  що  є

предметом  закупівлі  за  всіма  показниками.  Стаття 2  ЗУ  «Про  лікарські  засоби»  -  якість
лікарського  засобу  -  сукупність властивостей,  які  надають  лікарському засобу  здатність
задовольняти  споживачів  відповідно  до  свого  призначення  і  відповідають  вимогам,
встановленим законодавством; лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація речовин
(одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для
лікування  або  профілактики  захворювань  у  людей,  чи  будь-яка  речовина  або  комбінація
речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для
запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом
здійснення  фармакологічної,  імунологічної  або  метаболічної  дії  або  для  встановлення
медичного діагнозу; стаття 12 ЗУ «Про лікарські засоби» - До кожного лікарського засобу, що
реалізується,  додається  інструкція  про  застосування  лікарського  засобу,  яка  повинна
містити: назву лікарського засобу; загальну характеристику (хімічну назву, основні фізико-
хімічні  властивості,  склад);  відомості  про  фармакологічні  властивості;  показання  для
застосування;  протипоказання;  взаємодію  з  іншими  лікарськими  засобами;  способи



застосування  та  дози;  побічну  дію;  запобіжні  заходи;  форми  випуску;  умови  та  строки
зберігання; умови відпуску.
- Пропоновані лікарські засоби, повинні мати державну реєстрацію в Україні: стаття 9

ЗУ «Про лікарські засоби» - Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх
державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 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
замінювати 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
референтним препаратом доведена на підставі відповідних досліджень. Інформація про такі
дослідження повинна бути надана в складі пропозиції у вигляді документу який відображає
однакові  параметри  (біологічні,   токсикологічні,  фармацевтичні  та  терапевтичні
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).

Запропонований  учасником  товар  повинен  бути  безпечним  до  застосування.  Безпека
лікарського засобу - характеристика лікарського засобу, яка базується на порівняльній оцінці
користі від його застосування та потенційної шкоди, яка може бути завдана пацієнту при
застосуванні ним цього лікарського засобу (див. Наказ МОЗ від 23.07.2015  № 460). 

Якщо учасник пропонує еквівалент товару  по відношенню до товару, що передбачений цією
Тендерною документацією, то учасник повинен надати:
- Інформаційний лист про те, що учасник пропонує еквіваленти товару по відношенню

до товару, що передбачений технічним завданням Тендерної документації;
-  Таблицю  відповідності,  що підтверджує  відповідність запропонованого  товару,  що

пропонується учасником. 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;
 номер реєстраційного посвідчення та термін його дії.
- Реєстраційні посвідчення  на пропонований товар;
- Сертифікат якості на пропонований товар;
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на пропонований товар, за

умови якщо такий документ є обов’язковим для даного виду товару  згідно вимог чинного
законодавства  України,  у  випадку  не  подання  такого  документу,  учасник  надає  лист-
пояснення з посиланням на норми чинного законодавства , про причини відсутності висновку
в складі тендерної пропозиції.
- Інструкція для застосування лікарського засобу.

На запропонований товар під час його зберігання, транспортування, виробництва, тощо
повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України
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