ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-07-22-000037-b

Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2»
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Purchasing body:

Communal non-commercial enterprise «Chernihiv City
Hospital № 2» of Chernihiv City Council

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Kind:

Legal person providing the needs of the state or
territorial community

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

14233274

National ID:

14233274

Місцезнаходження замовника:

вулиця 1-го Травня 168б, місто Чернігів,
Чернігівська область, 14034, Україна

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

Анастасія Пустовойт, chgb2_t@ukr.net,
+380462660583

Contact point:

chgb2_t@ukr.net, +380462660583, Anastasiia
Pustovoit

Вид предмета закупівлі:

Товари

Main procurement category:

goods

Назва предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015: 33160000 - 9 Устаткування для
операційних блоків (НК 024:2019 – 35616 Система
ендоскопічної візуалізації (Вiдеоендоскопiчний
комплекс у складі), НК 024:2019 – 36224 - Система
шейверна артроскопічна, з живленням від мережі
(Шейверна консоль), НК 024:2019 – 44776
Електрохірургічна система (Електрохірургічний
аппарат), НК 024:2019 – 44091 Багаторазовий набір
для проведення хірургічної артроскопії, що не
містить лікарських засобів (Артроскопічні
інструменти)CPV 021: 2015: 33160000 - 9 Equipment
for operating units (NK 024: 2019 - 35616 Endoscopic
imaging system (Video endoscopic complex in the
composition), NK 024: 2019 - 36224 - Arthroscopic
shaver system, powered by the network (Shaver
console), NK 024: 2019 - 44776 Electrosurgical system
(Electrosurgical apparatus), NK 024: 2019 - 44091
Reusable set for surgical arthroscopy that does not
contain drugs (Arthroscopic instruments)

Title of the subject of purchase:

Код ДК 021:2015: 33160000 - 9 Устаткування для
операційних блоків (НК 024:2019 – 35616 Система
ендоскопічної візуалізації (Вiдеоендоскопiчний
комплекс у складі), НК 024:2019 – 36224 - Система
шейверна артроскопічна, з живленням від мережі
(Шейверна консоль), НК 024:2019 – 44776
Електрохірургічна система (Електрохірургічний
аппарат), НК 024:2019 – 44091 Багаторазовий набір
для проведення хірургічної артроскопії, що не
містить лікарських засобів (Артроскопічні
інструменти)CPV 021: 2015: 33160000 - 9 Equipment
for operating units (NK 024: 2019 - 35616 Endoscopic
imaging system (Video endoscopic complex in the
composition), NK 024: 2019 - 36224 - Arthroscopic
shaver system, powered by the network (Shaver
console), NK 024: 2019 - 44776 Electrosurgical system
(Electrosurgical apparatus), NK 024: 2019 - 44091
Reusable set for surgical arthroscopy that does not
contain drugs (Arthroscopic instruments)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для
операційних блоків

CPV:

DK 021:2015:33160000-9: Operating techniques

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

Код ДК 021:2015: 33160000 - 9
Устаткування для операційних
блоків (НК 024:2019 – 35616
Система ендоскопічної
візуалізації
(Вiдеоендоскопiчний комплекс
у складі), НК 024:2019 – 36224
- Система шейверна
артроскопічна, з живленням
від мережі (Шейверна
консоль), НК 024:2019 – 44776
Електрохірургічна система
(Електрохірургічний аппарат),
НК 024:2019 – 44091
Багаторазовий набір для
проведення хірургічної
артроскопії, що не містить
лікарських засобів
(Артроскопічні
інструменти)CPV 021: 2015:
33160000 - 9 Equipment for
operating units (NK 024: 2019 35616 Endoscopic imaging
system (Video endoscopic
complex in the composition), NK
024: 2019 - 36224 Arthroscopic shaver system,
powered by the network (Shaver
console), NK 024: 2019 - 44776
Electrosurgical system
(Electrosurgical apparatus), NK
024: 2019 - 44091 Reusable set
for surgical arthroscopy that
does not contain drugs
(Arthroscopic instruments)

ДК 021:2015:
33160000-9 —
Устаткування для
операційних блоків
CPV: 33160000-9

1 комплект

14034,
Україна,
Чернігівська
область, м.
Чернігів, вул.
1-го Травня
168б

до 31 грудня
2021

Умови оплати:
Подія

Опис Тип оплати Період, (днів)

Поставка товару

Пiсляоплата 15

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Календарні 100

5 000 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

Сума
5000000 UAH

50 000,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

23 серпня 2021 00:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

23 серпня 2021 00:04

Дата та час проведення
електронного аукціону:

01 вересня 2021 11:01

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

Відповідно до статті 27 Закону Замовником
вимагається від переможця внесення ним не пізніше
дати укладення договору про закупівлю
забезпечення виконання такого договору у формі:
депозиту (безвідсоткового) – внесення на рахунок
замовника суми, яка дорівнює 5 відсоткам вартості
договору; або гарантії – безвідкличної, безумовної
банківської, оформленої відповідно до вимог
Положення про порядок здійснення банками
операцій за гарантіями в національній та іноземній
валютах, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 15.12.2004 № 639
(зі змінами) та такої, що не суперечить вимогам
замовника, із зобов’язанням банку у разі
невиконання переможцем умов договору,
відшкодувати на рахунок Комунального
некомерційного підприємства «Чернігівська міська
лікарня №2» Чернігівської міської ради 5 відсотків
вартості договору. Перерахування коштів
здійснюється на UA063052990000026000016300849
в АТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів, МФО 305299,
одержувач: Комунальне некомерційне підприємство
«Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської
міської ради, код ЄДРПОУ 14233274. У призначенні
платежу обов’язково вказати: “Забезпечення
виконання договору, предмет закупівлі: ___, вид
_______, номер тендеру (Ідентифікатор
закупівлі)_______ (забезпечення виконання договору,
без ПДВ)”. Строк дії банківської гарантії повинен
перевищувати строк дії договору не менше ніж на 20
робочих днів. Усі витрати, пов’язані з поданням
забезпечення виконання договору, здійснюються за
рахунок коштів переможця. Вимоги щодо
забезпечення виконання договору не змінюють
вимог щодо професійної та технічної компетентності
переможця. Внесення забезпечення виконання
договору не припиняє виконання зобов’язань
переможця за Договором.

