ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-05-15-002270-a

Найменування замовника:

Департамент охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Purchasing body:

Health Department of the Kyiv City Council (Kyiv
City State Administration)

National ID:

02012906

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02012906

3.

Місцезнаходження замовника:

01001, Україна, Київськ обл., м.Київ,
Шевченківський район, вулиця Прорізна,
будинок 19

4.

Контактна особа замовника,
уповноважена здійснювати зв’язок з
учасниками:

Беденок Лілія Василівна, +380442840879,
doztender@ukr.net

Contact point:

Bedenok Liliya Vasylivna

1.

41. Вид предмета закупівлі:

Товари

ЛОТ 1 — лот 1 - Розчин для перитонеального діалізу ДІАВІТЕК ПД з вмістом
глюкози, по 2000 мл розчину у контейнерах полімерних, або еквівалент 43473 од.
Title: lot 1 - Solution for peritoneal dialysis DIAVITEK PD, glucose containing, in 2000 ml of
solution in polymer containers, or the equivalent - 43473 units

5. Конкретна назва
предмета закупівлі (102.
Джерело фінансування
закупівлі)

6. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

7. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

8. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

лот 1 - Розчин для
перитонеального
діалізу ДІАВІТЕК ПД з
вмістом глюкози, по
2000 мл розчину у
контейнерах
полімерних, або
еквівалент - 43473 од.

ДК 021:2015:
33180000-5 —
Апаратура для
підтримування
фізіологічних
функцій організму
CPV: 33180000-5

43473
одиниця

до 31 грудня
01001, Україна,
2019
Київська, м. Київ,
Шевченківський
район, вулиця
Прорізна, будинок 19

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати

Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Розрахунки проводяться відповідно до
статті 49 Бюджетного кодексу України
шляхом оплати замовником вартості
товарів, зазначених в специфікації до
договору, після їх отримання та згідно
пред'явленої учасником видаткової
накладної. У разі затримки
бюджетного фінансування, розрахунки
проводяться протягом 5 банківських
днів з дати отримання замовником на
свій реєстраційний рахунок
бюджетного призначення на
фінансування закупівлі за вказаним
напрямом.

Пiсляоплата 5

10. Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

8 698 512,57 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

43 492,56 UAH

12. Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні
електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки:

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

18 червня 2019 18:00

14. Розмір забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

260 900,00 UAH

15. Вид забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

Електронна гарантія

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

18 червня 2019 18:03

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

08 липня 2019 12:29

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

19. Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

Банківські 100

ЛОТ 2 — лот 2 - Дезінфекційний ковпачок для перитонеального діалізу, або
еквівалент - 43473 од.
Title: lot 2 - Disinfection cap for peritoneal dialysis, or the equivalent - 43473 units

5. Конкретна назва
предмета закупівлі
(102. Джерело
фінансування
закупівлі)

6. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

7. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

8. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

лот 2 Дезінфекційний
ковпачок для
перитонеального
діалізу, або еквівалент
- 43473 од.

ДК 021:2015:
33180000-5 —
Апаратура для
підтримування
фізіологічних
функцій організму
CPV: 33180000-5

43473
одиниця

01001, Україна,
Київська, м. Київ,
Шевченківський
район, вулиця
Прорізна, будинок 19

до 31 грудня
2019

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Поставка
товару

Опис

Тип оплати

Розрахунки проводяться відповідно до
статті 49 Бюджетного кодексу України
шляхом оплати замовником вартості
товарів, зазначених в специфікації до
договору, після їх отримання та згідно
пред'явленої учасником видаткової
накладної. У разі затримки
бюджетного фінансування, розрахунки
проводяться протягом 5 банківських
днів з дати отримання замовником на
свій реєстраційний рахунок
бюджетного призначення на
фінансування закупівлі за вказаним
напрямом.

Період,
(днів)

Пiсляоплата 5

10. Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

234 754,20 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

1 173,77 UAH

12. Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні
електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки:

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

18 червня 2019 18:00

14. Розмір забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

7 000,00 UAH

15. Вид забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

Електронна гарантія

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Банківські 100

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

18 червня 2019 18:03

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

08 липня 2019 14:01

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

19. Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

