ЗВІТ
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2020-04-14-005436-b

1. Дата укладення договору:

14 квітня 2020 18:13

2. Номер договору:

08/01-13/2020

3. Найменування замовника

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ
ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ"

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

42574629

5. Місцезнаходження замовника:

01601, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул.
Грушевського, буд. 7

6. Найменування постачальника товарів,
виконавця робіт чи надавача послуг (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ"

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
32043747
номер облікової картки платника податків
постачальника товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника
02081, Україна, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ
товарів, виконавця робіт чи надавача
СОРТУВАЛЬНА будинок 2
послуг (для юридичної особи) або місце
044 239 20 02
проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу:
81. Вид предмета закупівлі:

Товари

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

НК 024:2019 – 35102 Костюм хірургічний
ізолюючий - Костюм біологічного
захисту/комбінезон

10. Найменування (номенклатура,
асортимент) товарів, робіт чи
послуг

11. Кількість
товарів, робіт
чи послуг

12. Місце поставки
товарів, виконання
робіт чи надання
послуг

13. Строк поставки
товарів, виконання
робіт чи надання
послуг

НК 024:2019 – 35102 Костюм
хірургічний ізолюючий - Костюм
біологічного захисту/комбінезон

90000 штуки

Україна, Відповідно до
документації

з 28 квітня 2020 по
15 травня 2020

14. Інформація про технічні та якісні
характеристики товарів, робіт чи послуг:

- одноразовий нестерильний; - матеріал
нетканий поліпропілен; - тип застібки: замокблискавка та/або блискавка з захисним
клапаном на липучці; - тип костюма: комбінезон
з капюшоном, еластична тасьма по краю
капюшона, рукавів та штанів, яка забезпечує
добре прилягання; в області талії також
еластична тасьма, резинка для комфорту руху; щільність від 50г/м2; Постачання наступних
розмірів: M, L, XL, XХL. Строки постачання - до
15.05.2020. Строк придатності: не менше ніж до
2021-2022 р.р. Учасник надає копію інструкції з
використання, настанови, рекламного проспекту
виробника або технічний опис або інший
пояснювальний (стосовно характеристик
запропонованого виробу) документ з пунктами,
що містять інформацію про відповідність
запропонованого товару Учасника медикотехнічним вимогам Замовника. 1. Копія
декларації про відповідність предмета закупівлі
вимогам Технічного регламенту; 2. Копія
сертифіката відповідності предмета закупівлі
вимогам Технічного регламенту (за наявності);
3. У разі відсутності документів, визначених п.1
та п.2 копія повідомлення про введення в обіг та
експлуатацію предмета закупівлі, стосовно
якого не виконані вимоги технічних
регламентів, але використання яких необхідне в
інтересах охорони здоров'я (у разі, якщо
предмет закупівлі включений до переліку
лікарських засобів, медичних виробів та/або
медичного обладнання, необхідного для
здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню, локалізацію та
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
коронавірусної хвороби (COVID-19)).

15. Ціна договору:

22 050 000,00 UAH

16. Строк дії договору:

від 14 квітня 2020
до 17 квітня 2020

161. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України
17. Ідентифікатор договору

Сума

22050000 UAH
UA-2020-04-14-005436-b-b1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи
послуг

18. Одиниця
виміру

НК 024:2019 – 35102 Костюм хірургічний ізолюючий - Костюм штуки
біологічного захисту/комбінезон

19. Ціна за
одиницю
245 UAH

