ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-07-21-005083-c

Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ТРЕТЯ ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

05503705

Місцезнаходження замовника:

ВУЛИЦЯ САМІЙЛА КІШКИ, будинок 210, Черкаси,
Черкаська область, 18028, Україна

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

Коваль Олександр, gorlik3@ukr.net, +380674849339

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Epinephrine, amiodarone, amikacin, ammonia,
metamizole sodium, ascorbic acid, asparaginat k-mg,
meropenem, glucose, heparin, dexamethasone,
bendazol, digoxin, diphenhydramine, diclofenac,
dopamine, drotaverine, theophylline, etamsylate,
iodine, ketorolac, lidocaine, paracetamol, levofloxacin,
magnesii sulfas, phenylephrine, metoclopramide,
metronidazole, sodium chloride, sodium chloride,
omeprazole, dexpanthenol, papaverine, platyphylline,
prednisolone, dexketoprofen, propofol, pitofenone and
analgesics, electrolytes in combination with other
drugs, electrolytes in combination with other drugs),
tranexamic acid, ethanol, thiopental sodium,
furosemide, chloropyramine, cefoperazone, cefotaxime

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Epinephrine, amiodarone,
amikacin, ammonia,
metamizole sodium, ascorbic
acid, asparaginat k-mg,
meropenem, glucose, heparin,
dexamethasone, bendazol,
digoxin, diphenhydramine,
diclofenac, dopamine,
drotaverine, theophylline,
etamsylate, iodine, ketorolac,
lidocaine, paracetamol,
levofloxacin, magnesii sulfas,
phenylephrine,
metoclopramide,
metronidazole, sodium
chloride, sodium chloride,
omeprazole, dexpanthenol,
papaverine, platyphylline,
prednisolone, dexketoprofen,
propofol, pitofenone and
analgesics, electrolytes in
combination with other drugs,
electrolytes in combination
with other drugs), tranexamic
acid, ethanol, thiopental
sodium, furosemide,
chloropyramine,
cefoperazone, cefotaxime

ДК 021:2015:
33600000-6 —
Фармацевтична
продукція
МНН: Epinephrine

47 од.

Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2021

Умови оплати:
Подія

Опис Тип оплати Період, (днів)

Поставка товару

Пiсляоплата 10

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Банківські 100

90 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума
90000 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

1 800,00 UAH

Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

06 серпня 2021 00:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

06 серпня 2021 13:13 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

06 серпня 2021 12:52

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

