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RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
2015 m. vasario 5 d. Nr. 102
MASKVA
Dėl leidimo apribojimo nustatymo atskiroms rūšims užsienio valstybėse
pagamintų medicinos gaminių,
vykdant pirkimus aprūpinant valstybės ir municipalinius poreikius
Vadovaujantis Federalinio įstatymo „Dėl sutarčių sistemos perkant prekes, darbus, paslaugas aprūpinant
valstybės ir savivaldybių poreikius“ 14 straipsnio 3 dalimi, Rusijos Federacijos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Patvirtinti pridedamą atskirų rūšių užsienio valstybėse pagamintų prekių, kurioms nustatomi leidimo
apribojimai vykdant pirkimus aprūpinant valstybės ir municipalinius poreikius, sąrašą (toliau - sąrašas).
2. Nustatyti, kad vykdydamas atskirų, į sąrašą įtrauktų medicinos gaminių pirkimus, užsakovas atmeta
visas paraiškas, kuriose yra pasiūlymai pateikti užsienio valstybėse, išskyrus Armėnijos Respubliką,
Baltarusijos Respubliką ir Kazachstano Respubliką, pagamintus medicinos gaminius, su sąlyga, kad
dalyvauti nustatant tiekėją pateikta ne mažiau kaip 2 pirkimo paraiškų reikalavimus atitinkantys
dokumentai, kuriuose taip pat:
yra pasiūlymas pateikti vieną arba kelias į sąrašą įtrauktas rūšis medicinos gaminių, kurių
kilmės šalis yra Rusijos Federacija, Armėnijos Respublika, Baltarusijos Respublika arba Kazachstano
Respublika;
nėra pasiūlymų pateikti vienos ir tos pačios rūšies vieno gamintojo medicinos gaminius.
3. Į sąrašą įtrauktų medicinos gaminių kilmės šalies patvirtinimas yra įgaliotų Rusijos Federacijos,
Armėnijos Respublikos, Baltarusijos Respublikos arba Kazachstano Respublikos organų (organizacijų)
išduodamas Prekių kilmės šalies nustatymo taisyklių, kurios yra neatskiriama 2009 m. lapkričio 20 d.
Nepriklausomų Valstybių Sandraugos susitarimo „Dėl prekių kilmės šalies nustatymo taisyklių“ dalis,
nustatytos formos prekės kilmės sertifikatas, ir pagal nurodytų Taisyklių numatytus prekių kilmės šalies
nustatymo kriterijus.
4. Šiuo nutarimu nustatyti į sąrašą įtrauktų atskirų medicinos gaminių leidimo apribojimai netaikomi
tokiais atvejais:
vieningoje informacinėje pirkimų sistemoje paskelbti skelbimai apie į sąrašą įtrauktų atskirų rūšių
medicinos gaminių pirkimą ir (arba) nusiųsti skelbimai dalyvauti nustatant tiekėją uždaru būdu įvykdyti
prieš įsigaliojant šiam nutarimui;
į sąrašą įtrauktų atskirų rūšių medicinos gaminių pirkimą, užtikrinant savo veiklą užsienio valstybės
teritorijoje, vykdo Rusijos Federacijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, Rusijos
Federacijos prekybos atstovybės ir oficialios Rusijos Federacijos atstovybės prie tarptautinių
organizacijų.
Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininkas
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Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimu Nr. 102
Atskirų rūšių medicinos gaminių,
pagamintų užsienio valstybėse, kurioms nustatomas
draudimas leisti vykdyti pirkimus
aprūpinant valstybės ir municipalinius poreikius,
SĄRAŠAS
Kodas pagal Vieningą Rusijos produkcijos
klasifikatorių pagal ekonominės veiklos rūšis
(ОКПД) OK 034-2007

Medicinos gaminio rūšies pavadinimas*

18.21.11.111
18.21.21.111
18.21.30.411
18.21.30.412

Medicininiai drabužiai

24.41.60.330

Reagentų rinkiniai išaiškinti infekcinius agentus
polimerinės grandininės reakcijos metodu

24.41.60.363
24.41.60.364

Reagentų rinkiniai nustatyti infekcinių agentų
imunoglobulinų/antigenų kiekį ir kokybę
imunofermentinės analizės metodu

24.41.60.384
24.41.60.391

Reagentų rinkiniai nustatyti hormonų kiekį
imunofermentinės analizės metodu

24.41.60.395

Biocheminių reagentų rinkiniai nustatyti kraujo
krešėjimo faktorių

24.41.60.399

Reagentų rinkiniai išaiškinti infekcinius agentus
polimerinės grandininės reakcijos metodu

24.42.12.120
24.42.12.131

Spiritinės antiseptinės servetėlės

24.42.13.391

Reagentų rinkiniai (komplektai) hematologiniams
analizatoriams

24.42.23.110

Reagentų rinkiniai nustatyti kraujo grupę ir rezus
-faktorių

24.42.23.111

Biocheminių reagentų rinkiniai nustatyti
fermentus

Kodas pagal Vieningą Rusijos produkcijos
klasifikatorių pagal ekonominės veiklos rūšis
(ОКПД) OK 034-2007
24.42.23.111

Medicinos gaminio rūšies pavadinimas*
Biocheminių reagentų rinkiniai nustatyti kraujo
krešėjimo faktorių

24.42.23.119

Reagentų rinkiniai žmogaus kraujo fenotipavimui
pagal rezus sistemų grupes, Kell ir Kidd

24.42.24.140
24.42.24.141
24.42.24.142
24.42.24.143

Specialūs chirurginiai vienkartiniai sterilūs
gaminiai iš neaustinių medžiagų apsaugoti
pacientus ir medicinos personalą

24.66.42.140

Selektyvios ir neselektyvios maitinamosios terpės

24.66.42.310

Biocheminių reagentų rinkiniai nustatyti
substratus

24.66.42.341

Biocheminių reagentų rinkiniai nustatyti
fermentus

24.66.42.389

Reagentų rinkiniai (komplektai) hematologiniams
analizatoriams

25.22.14.210

Polimeriniai konteineriai biologiniams mėginiams

29.23.13.331
29.23.13.335
29.23.13.990

Kombinuoti laboratoriniai šaldytuvai, farmaciniai
šaldytuvai; medicininiai šaldikliai

33.10.11.111

Nuo 1 iki 64 pjūvių kompiuteriniai tomografai

33.10.11.140

Vieno fotono emisinės kompiuterinės
tomografijos sistemos (gamma – kameros)

33.10.11.112
33.10.11.113

Rentgeno diagnostiniai 2 darbo vietų kompleksai;
rentgeno diagnostiniai 3 darbo vietų kompleksai;
rentgeno diagnostiniai kompleksai ant nuotoliniu
būdu valdomo stalo-stovo bazės; fluorografai;
mamografai, kilnojamieji rentgeno aparatai
palatoms

33.10.12.111

Elektrokardiografai

33.10.12.126

Prie lovų esantys kardiomonitoriai; EKG paros
stebėsenos kompleksai

Kodas pagal Vieningą Rusijos produkcijos
klasifikatorių pagal ekonominės veiklos rūšis
(ОКПД) OK 034-2007

Medicinos gaminio rūšies pavadinimas*

33.10.12.126

Gliukozės analizatoriai

33.10.13.119

Dantų kanalų tvarkymo adatos

33.10.15.110

Pneumatiniai mikrovarikliai odontologijos
antgaliams; antgaliai mikrovarikliams; turbininiai
odontologijos antgaliai

33.10.15.120

Chirurginės adatos

33.10.15.121

Daugkartinio ir vienkartinio naudojimo švirkštai
su injekcinėmis adatomis ir be jų

33.10.15.134

Mikrochirurginės žirklės

33.10.15.136

Kietojo lydinio dantų grąžtai

33.10.15.152

Mikrochirurginės žnyplės

33.10.15.154

Mikrochirurginiai adatų laikikliai

33.10.15.213

Mikrochirurginiai instrumentai oftalmologijai

33.10.15.430

Kraujo, kraujo pakaitalų ir infuzinių tirpalų
perpylimo įtaisai, įskaitant ir su mikrofiltru

33.10.15.610

Kraujo paruošimo, laikymo ir pervežimo
konteineriai; prietaisai su leukocitariniu filtru;
kraujo pakaitalų ir infuzinių tirpalų supylimo
įtaisai

33.10.15.614

Ginekologiniai polimeriniai Kusko veidrodžiai,
vienkartiniai sterilūs ginekologinės apžiūros
rinkiniai

33.10.16.150

Medicininiai rūbai

33.10.17.415

Osteosintezės implantai

33.10.18.110

Neimplantuojami klausos aparatai

33.20.53.145

Kraujo serumo baltymų elektroforezės įtaisai ant
plėvelės iš celiuliozės acetato

Kodas pagal Vieningą Rusijos produkcijos
klasifikatorių pagal ekonominės veiklos rūšis
(ОКПД) OK 034-2007

Medicinos gaminio rūšies pavadinimas*

33.20.53.310

Kraujo krešėjimo analizatoriai

33.20.53.311

Bilirubino analizatoriai; baltymų šlapime
analizatoriai; biocheminiai pusiau automatiniai
analizatoriai

33.20.53.311

Hemoglobinometrai

33.20.53.320

Individualūs gliukometrai

33.20.53.332

Aptinkantys amplifikatoriai tyrimams polimerinės
grandininės reakcijos metodu realiojo laiko režimu

* Naudojant šį sąrašą reikia vadovautis tiek Vieningojo Rusijos produkcijos klasifikatoriaus pagal
ekonomines veikos rūšis kodu (ОКПД) OK 034-2007, tiek ir nurodyto kodo medicinos gaminio rūšies
pavadinimu.

