ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-25-004171-b

Найменування замовника:

Державна установа "Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН
України"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02011947

Місцезнаходження замовника:

вулиця Миколи Амосова, 5, місто Київ, Київська
область, 03038, Україна

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

Познанський Денис Петрович, poznans@ukr.net,
+380442733368

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Амфотерицин В (Amphotericin B)

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

Амфотерицин В
суспензія для розчину
для інфузій 5мг/мл, по
10 мл. (деталізований
код товарної позиції за
дк 021:2015 33651200-0
- Протигрибкові засоби
для системного
застосування).

ДК 021:2015:
33600000-6 —
Фармацевтична
продукція
МНН: Amphotericin B

192 шт

03038, Україна,
Київська
область, місто
Київ, вулиця
Миколи
Амосова 5

до 31 грудня
2021

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

МОВА (МОВИ), ЯКОЮ (ЯКИМИ)
ПОВИННІ ГОТУВАТИСЯ ТЕНДЕРНІ
ПРОПОЗИЦІЇ – українська.
Документи, які не готуються
учасником та представлені у складі
тендерної пропозиції можуть бути
надані як українською, так і
російською мовами. В разі якщо
тендерна пропозиція учасника
подається на іншій ніж українській
або російській мові, така пропозиція
повинна супроводжуватись
автентичним перекладом на
українську мову. При цьому,
визначальним є текст, викладений
українською мовою.

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Пiсляоплата 30

Банківські 100

601 728,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Сума
601728 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

3 008,64 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

11 грудня 2021 00:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

13 грудня 2021 11:33 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

13 грудня 2021 11:10

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

