ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
Ա/Ձ Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/4 ծածկագրով
կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր
կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
Չափաբաժնի համար

Առաջարկվող ապրանքի
տեխնիկական բնութագիրը
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««NOBIVAK R»» Ֆիրմայի կամ համարժեք
Բազմավալենտային պատվաստամիջոց
շների համար կատաղության դեմ:
Պատվաստամիջոցը թողարկվում է 1
սրվակով՝ 1-հեղուկ բաղադրիչով ներարկում
են 8-9 ամսականից ներմաշկային:
Դեղաքանակ՝ 1 սրվակը 1 դոզա-1 մլ
ներմաշկային: Այլ պայմաններ *Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականցվում է մատակարարի կողմից՝ իր
միջոցներով և իր հաշվին ** Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության
02․05․2013թ․-ի N 502-Ն որոշման
համաձայն՝ դեղորայքի պիտանիության
ժամկետները գնորդին հանձնման պահին
պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարվանից
ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող
դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան
առնվազն 2 տարի մնացորդային
պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5
տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող
դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան
դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի
առնվազն երկու երրորդը, գ. առանձին
դեպքերում, այն է` հիվանդների
անհետաձգելի պահանջի բավարարման
հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի
սպառման համար սահմանված
պիտանիության կարճ ժամկետները, դեղը
հանձնման պահին կարող է ունենալ դեղի

Չափաբաժնի համար

Առաջարկվող ապրանքի
տեխնիկական բնութագիրը
ընդհանուր պիտանիության ժամկետի
առնվազն մեկ երկրորդը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
предлагаемого товара
И/П Давит Оганесович Оганнисян в качестве участника в рамках участия в
электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/4 ниже представляет полное
описание предлагаемого им товара.
Номер лота

Предлагаемый товар
технические характеристики
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Фирмы««NOBIVAK DHPPI»» или
аналогичный Многовалентная вакцина
против бешенства собак. Вакцина
выпускается в виде 1 флакона с раствором
1 компонента д/подкож.инъекций с 8-9
месяцев. Дозировка:1 флакон 1 доза-1мл
подкожн. Иные условия * Перевозку и
разгрузку товара выполняет поставщик
своими средствами и за свой счет **
Согласно Постановлению Правительства
Республики Армения № 502-Ն от
02.05.2013 г. на момент поставки срок
годности препаратов должен быть: а.
лекарства со сроком годности более 2,5
лет на момент сдачи должны иметь не
менее 2 лет остаточной пригодности, б.
лекарства со сроком годности до 2,5 лет
при сдаче должны иметь срок не менее
двух третей от общего срока годности
препарата, в. в отдельных случаях, а
именно: обоснованная необходимость
удовлетворения неотложной помощи для
пациентов при коротких сроках годности,
установленных для потребления
лекарства, препарат в момент выдачи
может иметь срок годности не менее
одной второй общего срока годности
лекарства.
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